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SPRAWOZDANIE 

z działalności 
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury 

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. 
 

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 Rady Gminy Nadarzyn NrXI/174/2003 z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie 
Statutu Gminy Nadarzyn; 

  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.).  

 

NOK, jako samorządowa instytucja kultury wspiera i animuje społeczno – kulturalną 
aktywność społeczności lokalnej realizując zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i 
upowszechniania kultury oraz komunikacji społecznej. Misją Nadarzyńskiego Ośrodka 
Kultury jest propagowanie szeroko rozumianej kultury, wspieranie i inicjowanie aktywności 
kulturalnej społeczności gminy, kreowanie i wychowywanie do sztuki poprzez edukację 
wykorzystującą nowe technologie i sztukę najnowszą. 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.Działalność merytoryczna odbywa się w oparciu o Strategię Rozwoju 
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury na lata 2012 – 2016, która powstała w sposób 
partycypacyjny – umożliwiający aktywny udział mieszkańców i odbiorców oferty NOK, w 

procesie jej tworzenia.  

 

I. ZAJĘCIA, SEKCJE, KLUBY, ZESPOŁY prowadzone przez instruktorów 
zatrudnionych w NOK na umowę zlecenie i umowę o dzieło 

Taniec nowoczesny (2 grupy - “Twist” i “Mini”), 2 razy w tygodniu – instruktor Angelika 

Sierpińska; disco, funky, hip – hop i inne gatunki. Średnio miesięcznie z zajęć korzystało 25 

dziewcząt. Zajęcia odbywały się również w SP. Nadarzyn – raz w tygodniu, średnio- 
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miesięcznie korzystało 15 dzieci. 
Od września 2013 zajęcia pod nazwą „Taneczny mix” prowadzi Paulina Piśkiewicz – 29 

dzieci. 

2. Zajęcia baletowe (2 grupy: dzieci w wieku 3-5 lat i dzieci 6 -11 lat), 2 razy w tygodniu, 

instruktor Agnieszka Biedrzycka. Zajęcia modelujące sylwetkę, rozwijające sprawność i 
koordynację ruchową, umożliwiające poznanie podstaw tańca baletowego i ruchu 
scenicznego. Średnio miesięcznie z zajęć do czerwca korzystało 28 dzieci, od września 48.  
3.„Akademia Tęczowa”, instruktor - Elżbieta Baur. Zajęcia plastyczne prowadzone dla 
dzieci w wieku 4-14 lat. Uczestnicy poznają rózne techniki plastyczne t.j: rysunek, akwarela, 

malarstwo olejowe, grafika, rzeźba, itp. Średnio miesięcznie z zajęć korzystało 52 dzieci.  
4. Pracownia modelarska - instruktor Włodzimierz Wencel. Średnio miesięcznie z zajęć 
korzystało 7 osób. 
5. Akademia Rękodzieła (dla dorosłych) – instruktor Marzena Latoszek. Średnio 
miesięcznie z zajęć korzystało 9 osób. 
6. Klub Seniora (liczy 24 osoby)-  w ramach działalności: 
- zajęcia wokalne zespołu "Młodzi duchem" - instruktor Marek Rejnowicz 

- gimnastyka geriatryczna, 1 raz w tygodniu - instruktor Agnieszka Biedrzycka; 

- nauka obsługi komputera  
7. Warsztaty Fotograficzne (dot. fotografii cyfrowej) – 1 raz w tygodniu, ok.7 uczestników, 
prowadzi Marek Zdrzyłowski  
8. Zespół Wokalno Instrumentalny NOK PĘD BAND – prowadzi Marek Rejnowicz, 8 

osób, raz w tygodniu 

9.Warsztaty muzyczne dla dorosłych, raz w tygodniu, 8-10 osób, prowadzi Michał 
Stawarski (w sali OSP w Nadarzynie)) 

10. Street-art – 2x w tygodniu, prowadzi Dominik Kowalczyk – 6 osób – do listopada. 

Z zajęć NOK korzystają nie tylko mieszkańcy gminy Nadarzyn, ale także mieszkańcy: 

Tarczyna, Otrębus, Wólki Kosowskiej, Warszawy, Ojrzanowa, Siestrzeni, Podkowy Leśnej, 
Kań, Janek.   
 

         ZAJĘCIA, SEKCJE, KLUBY, ZESPOŁY prowadzone przez instruktorów na     
zasadzie odpłatnego wynajmu sal:  
1. Nauka gry na gitarze, 2 razy w tygodniu - instruktor Bogdan Roszczyk; 

2.Nauka gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych, 1 raz w tygodniu -    

instruktor Andrzej Kakietek 

3. Aerobic 2 razy w tygodniu - instruktor Agnieszka Biedrzycka 

4. Nauka języka angielskiego 2 razy w tygodniu - lektor Marzena Więcek; 
5. Nauka tańca towarzyskiego 1 raz w tygodniu – instruktor Agnieszka Żmuda – do czerwca 

6. Hip hop –  Klub Grawitacja, raz w tygodniu 

7. Taniec jazzowy dla młodzieży, raz w tygodniu, do czerwca, Paulina Piśkiewicz 

8. Klub Rodziców i Dzieci „NOKUŚ” – raz w tygodniu, korzystało średnio miesięcznie 9 
dzieci, prowadzi Izabela Siwik, do czerwca 2013. 

 

II.  IMPREZY - JEDNORAZOWE I CYKLICZNE. 
 

STYCZEŃ 

XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – zebrano 26.833,10zł. 
-„Czym skorupka za młodu…” – koncert noworoczny zespołu NOK PĘD BAND, oraz 
wokalistki programu „Jaka to melodia” Anety Figiel i aktorki Anny Wodzyńskiej 
-„Rozmówki (przed) małżeńskie” spektakl NOK! Teatru 

- Kino Nokowe 
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- Udział zespołu „NOK PĘD BAND” w XIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w 
Niepokalanowie – nagroda specjalna 

- Bal dla dzieci 

- Koncert muzyki klasycznej dla szkół z cyklu „Filharmonia Narodowa” 

- Seniorzy w Przedszkolu – występ zespołu młodzi Duchem z okazji Dnia Babci i Dziadka 

LUTY 

- Bal Karnawałowy dla dorosłych – zespół Aperkus 

- „Akademia Bez Indeksu” spotkanie z Magdaleną Kuydowicz i Wiesławem Sokolukiem 

„O samotności - jej wadach i zaletach” 

- Koncert jazzowy „Maciej Fortuna Trio” 

- „Teatrzyk w walizce” przedstawienie „Stragan z bajkami” 

- Organizacja wyjazdu dla mieszkańców gminy do Teatru Narodowego na przedstawienie 
„Lekkomyślna siostra” 

- Kabaret HRABI w programie  „Gdy powiesz tak” 

- Oglądaj i rysuj!, czyli Kino Nokusiowe - nowy cykl filmowy przeznaczony dla 

najmłodszych. Oprócz filmów realizowanych współcześnie przypominamy te, które dzisiejsi 
rodzice i dziadkowie oglądali w dzieciństwie. 
-  Koncert muzyki klasycznej dla szkół z cyklu „Filharmonia Narodowa” 

MARZEC 

– z cyklu „ Akademia bez indeksu” – Spotkanie z podróżnikami Katarzyną i Krzysztofem 
Świdrakami – "Jak pachnie świat" 

- "Darcie pierza zamiast darcia kotów, czyli 8 marca w NOK” – impreza z okazji Dnia Kobiet 

prezentująca pasje mieszkanek gminy 

- Koncert Mai Kleszcz 

- Organizacja gminnego etapu konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka” 

- Gry RPG i inne – impreza zorganizowana z mieszkańcem gminy – p. Piotrem Pilchem 

- Kino nokowe – projekcja filmu „Ki” i spotkanie z aktorką Romą Gąsiorowską  

- Z cyklu „Teatrzyk w walizce” przedstawienie "Mały muzykant z Lutosławic, czyli opowieść 
o dzieciństwie Witolda Lutosławskiego” Teatr Wariacja. 
- Koncert muzyki klasycznej dla szkół z cyklu „Filharmonia Narodowa” 

KWIECIEŃ 

- Z cyklu Kino nokowe projekcja fińskiego filmu „Para do życia” - nie(typowe) męskie kino, 
oraz spotkanie ze Zbigniewem Miłuńskim  – filozofem,  psychoterapeutą, trenerem i  autorem 

artykułów prasowych i audycji radiowych.   
- „Wieczór z Czechowem”- jednoaktówki Antoniego Czechowa w wykonaniu Grupy 
Teatralnej „T-Art” z Warszawy, oraz NOK-Teatru 

- Z cyklu Kino Nokusiowe - film, książki i... „Teatrzyk paluszkowy”. Po projekcji obyła się 
plastyczno-teatralno-literacka zabawa z pisarką Dagną Ślepowrońską oraz jej „Teatrzykiem 
paluszkowym”.  
- Z cyklu Nokosfera” w kabaretowo - teleturniejowo - freestylowym CZARY-MARY SZOŁ 
!!! – wystąpił performer i aktor Czesław Bukowiec, oraz nadarzyńscy hip hopowcy  
- Koncert muzyki klasycznej dla szkół z cyklu „Filharmonia Narodowa” 

MAJ 

- Stowarzyszenie Działań Twórczych PARABUCH - Opowieści przy muzyce - 
lokalne historie – przedstawienie dla dzieci.  

- „Zatracając się w tańcu”- impreza poświęcona tańcu współczesnemu – zorganizowana 

wspólnie z mieszkanką Nadarzyna, tancerką Pauliną Piśkiewicz 

- Koncert muzyki klasycznej dla szkół z cyklu „Filharmonia Narodowa” 

 

CZERWIEC 
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- Koncert muzyki klasycznej dla szkół z cyklu „Filharmonia Narodowa” 

-Piknik Rodzinny – współorganizacja z GODM Tęcza 

- 14. urodziny NOK – premiera NOK! Teatru – jednoaktówka A. Fredry „Jestem zabójcą” w 
reżyserii Kamili Michalskiej 

- „Powitanie Lata”- piknik w Młochowie – teatrzyk dla dzieci „Pinezka”, koncert Kasi 
Cerekwickiej, zespołu Ex Problem, dyskoteka 

LIPIEC 

- 1-12.07 Lato w NOK – zajęcia sportowe w hali, turniej warcabowy, warsztaty plastyczne, 
kino NOK, wycieczka do parku linowego i do Fabryki Gliny 

- NOK! Teatr – „Jestem zabójcą” A. Fredry – prezentacja spektaklu w NOK 

- Warsztaty Roboteco – zajęcia edukacyjne z robotyki i odnawialnych źródeł energii 
SIERPIEŃ 

- 6-30 „Last Minute” nieodpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży (modelarskie, zabawa w 
cyrk, czarny teatr, warsztaty ceramiczne, ASCII - art w realu, budowa lalek, „pobudź swoją 
wyobraźnię”,malowanie na bawełnie. 
- Piknik Pożegnanie lata w Wolicy – zawody strong manów, wioska indiańska, zespół 
Akcent, dyskoteka, turniej strzelecki, dmuchane zjeżdżalnie. 
WRZESIEŃ 

- Dożynki gminne – kabaret Marcin Daniec, koncert Maryli Rodowicz – współorganizacja z 
Urzędem Gminy i Gminnym Ośrodkiem Sportu. 
 – „Narodowe czytanie” 

NOK wziął udział w zainicjowanej w 2012 roku przez Prezydenta Bronisława 
Komorowskiego ogólnopolskiej akcji publicznego czytania największych polskich dzieł 
literackich pod nazwą „Narodowe czytanie”. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby 
podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest 
popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz 
wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Fragmenty „Zemsty” Aleksandra Fredry czytali 
mieszkańcy gminy Nadarzyn, wśród nich dyrektorzy dwu szkół nadarzyńskich, dyrektor 
GODM, sekretarz gminy Nadarzyn, aktorzy NOK! Teatru. W drugiej części wieczoru odbyło 
się przedstawienie NOK! Teatru - „Jestem zabójcą” – jednoaktówka Aleksandra Fredry w 
reżyserii Kamili Michalskiej. 
-  Akcja artystyczno-rekreacyjna – „Zdrowie na kółkach” 

 z okazji 560 lecia nadania praw miejskich Nadarzynowi – współorganizacja z Urzędem 
Gminy. W ramach imprezy odbyły się: rajd rowerowy na trasie: Młochów Park - ulica 

Platanowa - aleja Starych Lip - ul. Łąkowa - ul. Żytnia (Kosów) - ul. Radarowa (Rusiec) - ul. 

Agrestowa - ul. Główna - ul. Starowiejska - Lasy Nadarzyńskie - ul. Żółwińska - ul. 

Graniczna - UG Nadarzyn – ok. 13 km; graffitowanie herbu Nadarzyna- akcja prowadzona 

przez Dominika Kowalczyka;  musztra paradna i koncert orkiestry OSP Nadarzyn 

- Z cyklu” Teatrzyk w walizce” – przedstawienie dla dzieci Teatru Itakzagramy z Warszawy 

„W to mi graj”– musical familijny na podstawie bajek A. Fredry, A. Mickiewicza i J. 

Słowackiego. 
    - Przedstawienie Teatru w Blokowisku z Gdańska „ Kocha, lubi, szanuje”, jako „support” 

wystąpił NOK! Teatr z jednoaktówką „Problem”. 
      - Koncert z cyklu „Filharmonia Narodowa dla Szkół” 

PAŹDZIERNIK 

-  Kabaret Hrabi – The Best of „Lubię to” 

- akordeoNOWA Podróż Muzyczna” w wykonaniu Warszawskiego Duetu Akordeonowego   

koncert z cyklu „Czym skorupka za młodu…”, w składzie: Piotr Kopietz - akordeon, 

akordina, Jacek Małachowski – akordeon, narracja: Gabriela Machowska Kopietz. 

- Roboteco – zajęcia edukacyjne z robotyki i odnawialnych źródeł energii 
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- Warsztaty Street Art. w świetlicy w Wolicy 

- Warsztaty Malowanie na bawełnie - w świetlicy w Parolach 

- Konkurs Kulinarny "Niezwykłe jabłko" – w świetlicy w Parolach 

- Warsztaty Malowanie na bawełnie - w świetlicy w Wolicy 

- Koncert z cyklu „Filharmonia Narodowa dla Szkół” 

LISTOPAD 

-warsztaty dekorowania tortów – w świetlicy w Urzucie 

 - Street art  - w świetlicy Wolicy 

- „Otwórzmy się na świat" – 2 spotkania dla uczniów Gimnazjum i SP Nadarzyn z Adamem 
Nykiem specjalistą terapii uzależnień, autorem wielu programów eksperymentalnych form 
terapeutycznych, osobą niepełnosprawną. Spotkanie dotyczyło kreowania pozytywnego 
wizerunku osób niepełnosprawnych, odbyło się w konwencji  forum dyskusyjnego na temat 

niepełnosprawności, w oparciu o materiały filmowe stanowiące podstawę do dyskusji na 
temat szeroko pojętego problemu niepełnosprawności. 
 - Warsztaty Malowanie na bawełnie - Świetlica w Parolach 

- Kino Nokusiowe – projekcja 4 zrealizowanych różnymi technikami animacji, m.in. „Proszę 
słonia”(techniką poklatkowa), „Mały western” (namalowany bezpośrednio na celuloidzie), 

„Jak to się dzieje, pyta Agnisia, że na ekranie widzimy misia” (narysowany na taśmie 
filmowej).  

- Dzień Niepodległości – uroczystość organizowana wspólnie Urzędem Gminy 

- Warsztaty „Zabawy z gipsem” – w świetlicy w Urzucie 

- Bal Andrzejkowy z Zespołem Aperkus 

- Koncert Ireny Santor – z okazji 560 lecia nadania praw miejskich Nadarzynowi – 

współorganizacja z Urzędem Gminy 

- koncert z cyklu „Filharmonia Narodowa dla Szkół” 

- Wieczór andrzejkowy w świetlicy w Młochowie 

-Warsztaty Świąteczne zabawy z masą solną – świetlica w Urzucie 

- Kino nokowe - poświęcone życiu i twórczości Juliana Józefa Antonisza, najbardziej 
totalnego artysty w historii polskiej kinematografii. W programie: pokaz animacji Antonisza. 

- „Fobia”, „W szponach seksu”, „Tysiąc i jeden drobiazgów”, „Te wspaniałe bąbelki w tych 
pulsujących limfocytach”, „Słońce”, oraz „Jak działa jamniczek”. Projekcja filmu 
dokumentalnego o Antoniszu pt. "Non Camera" w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego, 
spotkanie z Malwiną Antoniszczak - córką artysty. 
GRUDZIEŃ 

 – Kino nokowe – projekcja filmu Angelus w reżyserii Lecha Majewskiego, o którym Tyron 
Cole, recenzent Washington City Paper, napisał: „Niesamowicie pomysłowy! Mieszanka 
absurdalnej satyry Felliniego i mistycznego rytualizmu Tarkowskiego, oraz spotkanie z 

Lechem Majewskim - reżyserem filmowym i teatralnym, pisarzem, poetą i malarzem, jednym 
z najbardziej oryginalnych, wszechstronnych i cenionych na świecie polskich artystów. 
- „Teatralny Plac zabaw Jana Dormana” – Współpraca z Instytutem Teatralnym – 2 

przedstawienia dla szkół, które zaprezentowano w NOK 

- Koncert z cyklu „Filharmonia Narodowa dla Szkół” 

- Warsztaty świąteczne „choinki  i ozdoby choinkowe” - świetlica w Parolach 

- Kiermasz świąteczny – ceramika, ozdoby choinkowe i inne  - użyczenie sali artystom 
plastykom 

-Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych zgłoszonych na XVI Gminny Konkurs Plastyczny 

- ”Ta cisza to ja...” - monodram w wykonaniu Jacka Kawalca, mieszkańca Rozalina - 

świetlica w Rozalinie 

-Warsztaty - Ozdoby choinkowe, świetlica NOK w Parolach 

-Mikołajki ze sztuką – warsztaty plastyczne, animacje z dziećmi, konkursy, słodki 
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poczęstunek, wizyta Mikołaja – każde dziecko otrzymało książkę 

- "Zabawy z gipsem i wykonywanie ozdób choinkowych"- świetlica w Wolicy 

 

III. DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC 
W każdej ze świetlic poza imprezami okolicznościowymi, warsztatami i zajęciami 
cyklicznymi wymienionymi poniżej uczestnicy, którzy na co dzień odwiedzają świetlicę 
korzystają z komputerów, Internetu, bilardu, ping ponga, „piłkarzyków”, gier planszowych, 

korzystają z pomocy przy odrabianiu lekcji, robią gazetki tematyczne i dekoracje 
okolicznościowe. 

 

Świetlica w Urzucie 

 spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyło ok. 60 osób 

 zajęcia Klubu NOKuś z Izabelą Siwik, w których brało udział 4 dzieci z rodzicami, 
dwa razy w tygodniu, do czerwca 

 warsztaty street art z Dominikiem Kowalczykiem, w których brało udział 8 osób 

 akcja sprzątanie Urzutu + ognisko ( ok.35 osób ) 
 wycieczka do SCANII ( 5 osób ) 
 spotkanie z Tomaszem Acherem – Pracownia wiedzy (nie)zbędnej 
 Dzień Dziecka w Klubie Gravitan i Medincus ( 6 osób ) 
 między świetlicowy konkurs kulinarny „Na słodko i na wesoło” (ok. 30 osób) 
 projekt porównawczy „Oblicza Ugandy” (5 osób) 
  warsztaty malowania na bawełnie (7 osób) 
 warsztaty majsterkowania – karmniki 

  warsztaty dekorowania tortów masą cukrową  ( 9 osób ) 
 zabawy z gipsem  (7 osób) 
 udział w między - świetlicowym konkursie „(Nie) Zwykłe jabłko” - I miejsce:) 

  świąteczne zabawy z masą solną  (5 osób) 
 tworzenie ozdób świątecznych z papieru i ze sznurka- 5 osób 

W poniedziałki i czwartki (do czerwca) odbywały się zajęcia aerobiku dla pań  ( 7- 8 osób ). 
W środy ( do czerwca) odbywały się spotkania mam i dzieci ( ok. 5 -6 dzieci) 

Średnio ze świetlicy korzystało dziennie od 5-7 osób 

W lutym, marcu świetlica była nieczynna z powodu niskich temperatur - w świetlicy nie ma 
ogrzewania. 

 

Świetlica w Wolicy  

      – Spotkanie opłatkowe (już po raz 9.) dla mieszkańców, przygotował sołtys i rada sołecka 
wsi oraz Świetlica. Wśród licznie przybyłych obecni byli przedstawiciele władz Gminy 
Nadarzyn i Powiatu Pruszkowskiego. Goście i mieszkańcy obejrzeli jasełka przygotowane 
przez dzieci i młodzież. Uczczono również 90 lat pani Zofii Suskiej oraz doceniono 20 lat 
opieki nad miejscową kaplicą przez pana Mieczysława Doktorskiego. 
     - Warsztaty street art., prowadzone przez Dominika Kowalczyka (17 osób w wieku 10-20 

lat) 

   - W ramach integracji między świetlicowej dzieci i młodzież ze świetlic NOK w Urzucie, 
Wolicy i Parolach gościły w firmie SCANIA, której siedziba mieści się w Starej Wsi. 
Spotkaniu towarzyszył poczęstunek, konkursy, prezentacja multimedialna, zwiedzanie, 
przejażdżka tirem i prezenty. 
  - Z okazji Dnia Dziecka dzieci ze świetlicy były w Gravitanie w Centrum Maximus, 

następnie pojechały do Centrum MEDINCUS, gdzie oglądały kolekcję ślimaków, 
zwiedzały park ze zwierzętami - renifery, konie, odbyły przejażdżkę na kucykach. 
Na koniec były grillowane kiełbaski, napoje i słodka niespodzianka. 
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  - Odbył się III Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez NOK, 

Sołtysa, radę sołecką, koło LOK w Wolicy i głównego sponsora firmę GREENCAR.W 
programie: zawody strzeleckie, zawody i konkursy sportowe, zabawy chustą Klanzy, 
słodki poczęstunek, nagrody, upominki i wspólne grillowanie – udział wzięło ok. 100 osób, 
68 osób odpowiedziało na pytania „okna ewaluacyjnego”, z czego 63 opowiedziały się 
pozytywnie za organizowaniem tego typu imprez. 

  - między świetlicowa integracyjna impreza w świetlicy w Urzucie „Na słodko i na wesoło” 

  - „Pożegnanie Wakacji” - Sołtys Wolicy Stanisław Żukowski, Rada Sołecka wsi Wolica 
wspólnie z NOK zorganizowali kolejny, żegnający lato, piknik. W programie: zawody 

strzeleckie, zawody strongman o puchar Wójta Gminy Nadarzyn, turniej tenisa stołowego, 
wioska indiańska i dmuchane zjeżdżalnie, koncert zespołu Akcent, wspólne grillowanie i 
dyskoteka. 

   - w listopadzie i grudniu dzieci, młodzież wraz z rodzicami przygotowywali Jasełka i 
kolędy na styczniowe spotkanie opłatkowe, oraz program artystyczny na Święto Babci i 
Dziadka. 

  - udział w między świetlicowym konkursie na potrawę z jabłkiem w świetlicy w Parolach, w 

którym Ilona Świergiel zajęła 3 miejsce - nagrodę przeznaczyła na potrzeby świetlicy. 
- warsztaty z Anną Balsam - ”Malowanie na bawełnie”. 
- warsztaty STREET ART, prowadzone przez Dominika Kowalczyka - malowanie ścian sali 
komputerowej. 

- wykonanie figurek gipsowych i ozdób choinkowych. 
W piątki odbywają się zajęcia taneczne prowadzone przez Paulinę Piśkiewicz, w soboty  
zajęcia modelarskie prowadzone przez Włodzimierza Wencla. 
Średnio ze świetlicy korzystało dziennie od 11-27 osób, świetlica czynna jest w piątki i 
soboty – mieści się w Przedszkolu Publicznym. 
 

Świetlica w Rozalinie 

       

      - Bal karnawałowy dla dorosłych zorganizowany przez Radę Sołecką Wsi Rozalin. Na 
balu bawiło się ponad 100 mieszkańców wsi. 
        - Bal karnawałowy dla dzieci „Tłusty czwartek”. Na bal przybyło ponad 50 dzieci wraz z 
opiekunami; 

        - Sprzątamy Rozalin” – wspólne sprzątanie miejscowości zakończone grillem na terenie 

świetlicy. W imprezie zorganizowanej przy współudziale Rady Sołeckiej uczestniczyło ok. 20 
osób); 
    - Witamy wakacje w Rozalinie” - piknik rodzinny (zabawy taneczne, gry, konkursy, 

malowanie buziek, cuda z balonów, degustacja słodkości upieczonych przez mamy), do 

organizacji, którego włączyła się pani sołtys Agnieszka Palmowska wraz z Radą Sołecką. 
Podczas pikniku świetlicę odwiedziło ok.80 osób;      
- Wystawa prac Anieli Osmoły, dziewczynki najbardziej zaangażowanej w zajęcia plastyczne;  
- Projekt „Uganda” - wystawa plansz, wykonanie przez dzieci mapy Ugandy techniką kolażu. 
   - Systematycznie dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia gimnastyki dla pań, w której 
uczestniczy ok. 10 osób; 

 Przedstawienie na dobry początek roku szkolnego - „Pchła Szachrajka” w wykonaniu 
aktorów teatrzyku Parandyk, które obejrzało 30 dzieci wraz z opiekunami. 

 Zabawa Andrzejkowa przygotowana i przeprowadzona przez członków LOK Rozalin 
z udziałem zaproszonych gości - LOK Wolica i LOK Urzut; ( ok. 40 osób) 

 „Spotkanie z Mikołajem” - krótkie przedstawienie aktorów teatrzyku Parandyk , 
zabawy i konkursy związane z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia 
zakończone przybyciem Św. Mikołaja, który rozdał 60 paczek dla dzieci ( w imprezie 
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uczestniczyło ok. 100 osób); 
 Monodram Jacka Kawalca „ Ta cisza to ja... ( przedstawienie obejrzało ponad 100 

osób); 
 Bal Sylwestrowy – zabawa taneczna dla dorosłych mieszkańców Rozalina ( bawiło się 

98 osób). 
 Systematycznie dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia gimnastyki dla pań, w 

której uczestniczy ok. 15 osób. 
 Raz w tygodniu w piątki odbywają się zajęcia baletowe dla młodszych dziewczynek 

(zapisanych jest ok. 10 ), od września 

 Na terenie świetlicy prężnie działa Koło LOK Rozalin i raz w tygodniu obywają się 
treningi strzeleckie. Koło liczy 12 członków.  

 

Podczas zajęć świetlicowych odbyły się następujące warsztaty plastyczne: 
 lampiony – malowanie na szkle; 

 filcowanie – kwiat róży; 
 modelowanie z masy solnej – upominek na walentynki; 

 rysowanie plakatów na bal karnawałowy; 
 wykonanie elementów dekoracji na bal karnawałowy – maski karnawałowe; 
 malowanie jaj – marmurki; 

 kwiat z papieru; 

 kartki okolicznościowe - „ Dzień matki”; 
 „Portret dziecka”- rysunek ołówkiem; 
 „ Czereśnie” - malowanie akwarelami; 

 origami – cuda z papieru; 

 wesołe koszulki – rysowanie na bawełnie kredkami do tkanin; 
 malowanie na szkle – ozdabianie przedmiotów codziennego użytku np. szklanek, 

słoików butelek, spodków farbami do ceramiki; 
 liście jesienne – witraże z bibuły; 
 sprejowanie; 

 lampiony z dyni; 

 lilie - malowanie na szkle antryram; 

 nauka rysowania kwiatów kredkami ołówkowymi; 
 papierowe gwiazdy - wykonanie dekoracji na bal sylwestrowy; 

 choinki z makaronu – wykonanie ozdób świątecznych; 
 maski karnawałowe- cięcie kartonu według szablonu i ozdabianie go; 
 warsztaty z udziałem zaproszonych wolontariuszy i instruktorów: 
 figurki z gipsu; 

 street art. 

Bardzo dobrze układa się współpraca z nową sołtys panią Agnieszką Palmowską, Radą 
Sołecką oraz z panem Sylwestrem Karolakiem Radnym Gminy Nadarzyn. Dzięki nim 
świetlica zyskała wielu sponsorów np. paczek dla dzieci i słodkich poczęstunków Dzięki 
pomocy mieszkańców wsi na terenie świetlicy przeprowadzono drobne remonty i naprawy. 
Średnio ze świetlicy korzystało dziennie 14 osób.  
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Świetlica w Parolach 

      

 - Prowadzony jest świetlicowy facebook, 
     - Zajęcia z kalkografii prowadzone przez Dorotę Suwalską,, 
    - Przez okres od stycznia do kwietnia trwała akcja „Szczepionka na zimę czyli zjedz 
jabłko” , 
   - Galeria zdjęć „Z naszego życia” poświęcona wydarzeniom świetlicowym (ciągle 
poszerzana) 

    - Wystawa prac uczestników zajęć plastycznych w NOK z okazji Dnia Kobiet, wystawa 
prac uczestników zajęć „Lato na wsi” 

     - Zajęcia z Tomaszem Archerem – Pracownia wiedzy (nie)zbędnej 

    - „Dzień Ziemi”, podczas, którego dzieci i dorośli sprzątali Parole, zakończony wspólnym 
ogniskiem, 

     - W ramach integracji między świetlicowej dzieci i młodzież ze świetlic NOK w Urzucie, 
Wolicy i Parolach gościły w firmie SCANIA, której siedziba mieści się w Starej Wsi. 
Spotkaniu towarzyszył poczęstunek, konkursy, prezentacja multimedialna, zwiedzanie, 
przejażdżka tirem i prezenty. 
   -  Spotkanie z cyklu „Poznajemy Kuchnie Świata”- słodka zabawa masą cukrową, 
  - Z okazji Dnia Dziecka dzieci ze świetlicy wyjechały do klubu Gravitan w Centrum 
Maximus, następnie pojechały do Centrum MEDINCUS, gdzie oglądały kolekcję ślimaków, 
zwiedzały park ze zwierzętami - renifery, konie, odbyły przejażdżkę na kucykach. Na koniec 
były grillowane kiełbaski, napoje i słodka niespodzianka 

   -  „Noc Świętojańska”, podczas, której szukano odpowiedzi skąd taka nazwa, co to za noc, 
dlaczego pali się ogniska i puszcza wianki, były gry i zabawy przy użyciu chusty 
animacyjnej, kalambury, stworzono wspólnie najdłuższy rysunek, było ognisko z kiełbaskami 
i grochówka,  
   - Warsztaty wizażu skierowane do dorosłych - cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, 
   - Spotkanie z… Termomixem, 

   - Rozpoczęto prace nad „Ścianą Przyjaźni (robocza nazwa) - miejscem, w którym zawiśnie 
ogromna tablica, na której będą umieszczane podziękowania dla poszczególnych osób, które 
wspierają świetlicę, 
  - Odbywały się zajęcia plastyczne: makaronowe serca, ozdabianie ściany portretami, 
wspólna praca z okazji świąt wielkanocnych zając w jajku, wykonanie jajka wielkanocnego 

metodą karczocha zarówno z papieru jak i przy użyciu wstążek, wykonanie wspólnie 
wielkogabarytowych rysunków przy użyciu kredy, wyklejanie pestkami dyni, praca z masą 
solną, malowanie na szkle, wykonanie biżuterii, wianki plecione z koniczyny, wykonanie 

kwiatów z wierzby mandżurskiej i krepiny, kwiaty z filcu, rysowanie węglem, malowanie 
wełną, czyli wyklejanie pracy z wełny, przygotowanie ramki do zdjęć papieru i makaronu 
przy użyciu kleju na gorąco, ozdoby wykonane z muszelek, praca „Moje miejsce na 
wakacje”, wykonanie lampionów ze słoików, kwiatek z okazji Dnia Matki, żelowe rysunki,  
   - Odbywają się kulinarne piątki – pieczenie i gotowanie np. kisiel, budyń, rogaliki, gofry, 
naleśniki, sernik, placki z jabłkami, murzynek, jabłka w cieście, szarlotkę, oponki, frytki,  
- Gry planszowe scrabble, rummikub, elektroniczny mózg, finansjera, bierki, warcaby, w 
państwa miasta, w wyrazy niedokończone, ping-pong, piłkarzyki, kalambury, gry dawne -. 

statki, klasy, gra w gumę. 
  - w okresie od września do grudnia trwała akcja „Szczepionka na zimę czyli zjedz jabłko” ,      
- galeria zdjęć „Z naszego życia” poświęcona wydarzeniom świetlicowym jest ciągle      
poszerzana 

  - odbyły się wystawy: wystawa prac dzieci biorących udział w warsztatach plastycznych 

prowadzonych w świetlicy przez Dorotę Suwalską 
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     - odbyły się warsztaty prowadzone przez Dorotę Suwalską, jedne poświęcone glinie drugie 
malowaniu na płótnie, 
       - (dwukrotnie) warsztaty malowania na bawełnie prowadzone przez Anię Balsam 

       - spotkanie z cyklu „Poznajemy Kuchnie Świata- Zakładnicy naszych spiżarni, czyli lato 
zamknięte w słoiku” 

       - warsztaty szycia-powstały torby, poduszeczki i drobiazgi, 
       - warsztaty robienia na drutach,  

   - podczas wakacji dzieci ze świetlicy brały udział w przygotowaniach wieńca dożynkowego 
przez Koło Gospodyń Wiejskich i poznawały tajniki jego powstawania (pielęgnacja tradycji 
wieńca dożynkowego), odbyło się również podsumowanie akcji, podczas której odbyło się 
ognisko, gry i zabawy jak również zostały rozdane nagrody,  
    -  impreza między świetlicowa w głównej roli z jabłkiem, 
    - warsztaty świąteczne poświęcone wykonywaniu ozdób świątecznych przy użyciu różnych 
technik i materiałów (szyszki, makaron, cukierki) dla dzieci i dorosłych,  
- „Kulinarne piątki”- wytwarzanie wszelkich potraw - kisiel, budyń, rogaliki, gofry, naleśniki, 
sernik, placki z jabłkami, murzynek, jabłka w cieście, szarlotkę, oponki, frytki, świąteczne 
gwiazdki tuż przed świętami. 
- Gry planszowe – m.in. scrabble, rummikub, elektroniczny mózg, finansjera, bierki, warcaby 
itp., a także „ państwa miasta”, „wyrazy niedokończone”, pin-pong, piłkarzyki, kalambury, 
gry dawne np. statki, klasa, gra w gumę 

- Współpracy ze Stowarzyszeniem Fotograficznym Migawka, które fotografuje imprezy 

świetlicowe. 
- akcja „Szczepionka na zimę…” może trwać dzięki ofiarności Państwa Chruściak.  
- w październiku wolontariuszka Anna Sztejmer prowadziła zajęcia z zakresu recycling art-u, 

czyli jak zużytym przedmiotom podarować drugie życie. 
 

Udało się skupić wokół świetlicy nie tylko dzieci, ale również młodzież i dorosłych. Dzięki 
osobom zaangażowanym w działania w świetlicy możliwa była do przeprowadzenia akcja 
„Szczepionka na zimę…..”, ponieważ zostały podarowane jabłka na ten cel. Świetlica może 
liczyć latem na koszenie trawy a zimą na odśnieżanie. Współpraca z Kołem Gospodyń 
Wiejskich owocuje chętnym udziałem pań we wszystkich wydarzeniach, które mają miejsce 
na świetlicy jak również tym, że panie wspierają te wydarzenia poprzez podarowanie swojej 

pracy, umiejętności bądź artykułów potrzebnych podczas spotkań prowadzonych w świetlicy. 
Udało się również wejść w kontakt z grupą młodzieży-amatorską drużyną piłkarską, która nie 
korzysta na co dzień ze świetlicy. Możliwe to było poprzez zaangażowanie się pracownika 

świetlicy w ich piłkarskie sprawy. Amatorska drużyna piłkarska przekazała do świetlicy 
swoje trofea, został urządzony w tym celu „kącik”, gdzie można je obejrzeć. Średnio dziennie 
z działalności świetlicy korzystało 8 osób. 
   

Świetlica w Młochowie 

 

- Spotkanie opłatkowe - zorganizowane wspólnie z KGW- Młochów i Radą Sołecką 
Młochowa. Uczestniczyło około 80 mieszkańców Młochowa i zaproszeni goście. Panie z 
KGW przygotowały ciasta. Na spotkaniu wystąpiły dzieci z GODM-Tęcza w Młochowie.      
- Udział w WOŚP - pieczenie ciast, kwesta w Młochowie, opieka nad wolontariuszami, 
podarowanie witrażu licytację. 
    - projekt „Uganda” - uczestniczyło w nim pięcioro dzieci, które z instruktorem stworzyły   
makietę porównującą  państwo afrykańskie-Ugandę  do naszego kraju i  naszej miejscowości.  
Projekt ukazał podobieństwa i różnice między narodami, a przede wszystkim przybliżył 
Ugandę dzieciom ze świetlicy. 
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  - udział w konkursie kulinarnym „Na słodko i na wesoło” – w ramach działań      
integrujących świetlice – impreza odbyła się w Urzucie 

- z okazji Dnia Dziecka dzieci ze świetlicy wyjechały do klubu Gravitan w Centrum 

Maximus, następnie pojechały do Centrum MEDINCUS, gdzie oglądały kolekcję ślimaków, 
zwiedzały park ze zwierzętami - renifery, konie, odbyły przejażdżkę na kucykach. Na koniec 
były grillowane kiełbaski, napoje i słodka niespodzianka 

   - Grupa taneczna Stars wystąpiła na 14. Urodzinach NOK. 
-   warsztaty ceramiczne 

- warsztaty „Malowanie na bawełnie” 

- Udział w między świetlicowym konkursie kulinarnym ,,(Nie)Zwykłe jabłko‘’ 
zorganizowanym przez świetlicę w Parolach.  
- Zabawa Andrzejkowa (impreza między świetlicowa), prowadzenie instruktor NOK Anna 
Balsam. 

Cyklicznie prowadzone są zajęcia kulinarne i plastyczne - robienie biżuterii, quilling, 

pergamano, witraż, rysunek, kalkomania, zajęcia taneczne i aerobik dla dorosłych. Z 
działalności świetlicy średnio dziennie korzysta 10 -15 osób w wieku 7 – 20 lat 

W zajęciach tanecznych brało udział 7 osób 

W zajęciach aerobicu brało udział 8 osób 

Świetlica współpracuje z: Kołem Gospodyń w Młochowie i Radą Sołecką Młochowa, GODM 
”Tęcza”, świetlica udostępniana jest również drużynie harcerskiej na zbiórki. 
W kwietniu doszło do chuligańskich incydentów - Sebastian Jagodziński, Patryk Mozer i 
Daniel Walczak zakłócali pracę świetlicy, zachowywali się wulgarnie i agresywnie, w wyniku 
czego zostały powiadomione odpowiednie służby porządkowe a wyżej wymienieni otrzymali 
zakaz przebywania w świetlicy. Praca w świetlicy została zawieszona na 2 tygodnie. Bardzo 

dobra współpraca z Policją nadarzyńską i Strażą Gminną. 
 

IV. SUPLEMENT 
 

NOK PĘD BAND nagrodzony: 
- na XIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek o trzymał Nagrodę Specjalną 

 - na XI Konkursie Piosenkarskim, organizowanym przez Dom Kultury „Kolorowa” w 

Warszawie „Tulipanada” zdobył III NAGRODĘ . 
- XVII Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewany 
Wawer” otrzymał Wyróżnienie 

 

- NOK! Teatr na „Zgrai” w dniach 12-14 kwietnia 2013r. NOK! Teatr wziął udział w 40 
Wadowickich Spotkaniach Teatralnych „Zgraja”, podczas których zaprezentował  
jednoaktówkę  „Oświadczyny” Antoniego Czechowa w reżyserii Kamili Michalskiej. 
Spektakl spotkał się ogromną przychylnością publiczności oraz jury w składzie: Edward 
Linde- Lubaszenko (reżyser, aktor teatralny i filmowy), Tadeusz Kornaś (teatrolog, 

pracownik naukowy Katedry Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego ) oraz Krzysztof 

Najbor (aktor teatralny związany z teatrem im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w 
Zakopanem). Wadowicka publiczność na spektaklu bawiła się doskonale. Anna Balsam, 
odtwórczyni roli Natalii otrzymała Nagrodę Aktorską!! 
 

- 26.10.2013 r. Anna Balsam aktorka NOK!Teatru otrzymała Nagrodę Aktorską za rolę w 
spektaklu "Oświadczyny" na VIII Ogólnopolskim Przeglądzie Małych form Teatralnych im. 

Adama Luterka w Wejherowie 

 

- 24 listopada NOK! Teatr po raz kolejny wziął udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów 
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Amatorskich. Tym razem został zakwalifikowany do XV edycji „Garderoby Białołęki” Do 
konkursu zgłosiło się 30 grup teatralnych z całej Polski, spośród których komisja 
konkursowa, na podstawie demo, wyłoniła 11., w tym NOK! Teatr.  
Spektakl „Oświadczyny” w reżyserii Kamili Michalskiej w którym w roli Stiepana 
Czubukowa debiutował Sylwester Brzeczkowski - mieszkaniec Nadarzyna, został bardzo 
ciepło przyjęty przez publiczność oraz doceniony przez Jury w składzie Jarosław Kilian 
(reżyser teatralny i operowy, dziekan wydziału reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie),  
Irena Jun (wybitna aktorka, reżyserka teatralna) oraz Bartłomiej Miernik (krytyk teatralny). 
Anna Balsam odtwórczyni roli Natalii otrzymała nagrodę dla Najlepszej Aktorki XV 

Festiwalu Teatrów Amatorskich, a Jarosław Świętochowski, który wcielił się w postać Iwana 
Łomowa został uhonorowany Wyróżnieniem. 

 

- IV (ostatnia) edycja Eko- konkursu (z inicjatywy mieszkanki Nadarzyna Agnieszki Olton 

Janik pod patronatem wójta Janusza Grzyba) w czasie zbiórki można było oddać zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny. Łącznie zebrano: 6830 kg 

 

- od stycznia do listopada odbywały się warsztaty zachęcające do otwartych rozmów na temat 
„sztuki ulicy”, umożliwiające odkrycie potencjału street artu, jako narzędzia zmiany 
otoczenia. Uczestnicy spotkań wykorzystywali poznane techniki do tworzenia prac 
graficznych oraz szablonów. Ponadto konstruowali niekonwencjonalne rzeźby z… taśmy 
albo...popcornu. Instruktorem zajęć był Dominik Kowalczyk, absolwent liceum plastycznego, 
którego do zabawy w street-art zainspirował film „Wejście do sklepu z pamiątkami” oraz 
twórczość Banksyego. Warsztaty prowadzono także w świetlicach NOK. 

 

- w styczniu Zespół Młodzi Duchem Klubu Seniora NOK z okazji Dnia babci i Dziadka 
wystąpił w Przedszkolu Publicznym w Nadarzynie 

 

- W kwietniu Zespół Młodzi Duchem Klubu Seniora NOK wziął udział w I Przeglądzie 
Piosenki Polskiej „Kocham cię ojczyzno” , organizowanym przez ośrodek kultury Arsus w 
Warszawie 

- W listopadzie Zespół Młodzi Duchem Klubu Seniora NOK wziął udział w Przeglądzie 
Działalności artystycznej Seniorów „Moja Warszawo” w Pruszkowie. 
 

- Od roku 2013, podczas Urodzin NOK przyznaje swoje statuetki pod nazwą „Świadectwo z 
czerwonym paskiem” osobom wspierającym działalność Ośrodka, kapituła przyznała je w 
czterech kategoriach następującym osobom: 
Wójtowi Januszowi Grzybowi – w kategorii „Alma Father” 

Pani Agnieszce Olton Janik – w kategorii „Super Woman” 

Pani Marii Kołeckiej -  kategorii NOK Press Fotograficzne 

Panu Sahzad Akram  - w kategorii „Mąż Noku” 

 

- Nadarzyński Ośrodek Kultury po raz pierwszy włączył się do akcji Szlachetna paczka.  Po 

raz pierwszy akcja prowadzona była na terenie Gminy Nadarzyn. W postaci poszukiwania 

wolontariuszy i udostępnieniu sali na ich przeszkolenie NOK dołożył swoją cegiełkę do tej 
inicjatywy. Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja organizowana od 2000 roku przez 
Stowarzyszenie WIOSNA, której celem jest pomoc osobom żyjącym w niezawinionej 
biedzie.  

 

- Mieszkanka Nadarzyna pani Danuta Woźniak otrzymała Wyróżnienie w kategorii Piosenka 

Soliści-Wokaliści i Duety wokalne na XI Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej 
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Twórczości Artystycznej Seniorów – Teraz My, zorganizowanym przez Dom Kultury 

Włochy w Warszawie. To był debiut estradowy. Brawurowo zaśpiewała piosenkę z musicalu 
My Fair Lady „Czekaj no, Higgińszczaku”, przy akompaniamencie nadarzyńskiego muzyka i 
pianisty Michała Stawarskiego, nad interpretacją pracowała Kamila Michalska. Sukces 
Danuty Woźniak zasługuje na szacunek i uznanie - do konkursu zgłosiły się 1354 osoby (144 

prezentacje), w tym 31 solistów a oceniało jury w składzie: Katarzyna Sokołowska -profesor 

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydział Edukacji Muzycznej, 
Karolina Muszalak – Buława aktorka filmowa i teatralna, Waldemar Wielgosz instruktor i 

międzynarodowy sędzia tańca towarzyskiego. 

 

- ukazało się wydawnictwo MCKiSZ – Katalog Lato na wsi 2012, w którym zamieszczono 
nagrodzone prace plastyczne powstałe na Warsztatach Plastycznych, które MCKiSZ 
organizował wspólnie z NOK i z innymi ośrodkami kultury z terenu Mazowsza. Prace dzieci 
oceniła prestiżowa komisja, wśród nagrodzonych znalazły się prace Grzegorza Dąbrowskiego 
I miejsce i Natalii Majek - wyróżnienie 

 

- w NOK zainstalowano skrzynki pocztowe, które mają spełniać rolę kanału informacyjnego 
między NOK-iem a uczestnikami imprez, można podzielić się uwagami na temat udziału w 
imprezie oraz pomysłami na działania lub „zapotrzebowania” na artystę bądź wydarzenie 
kulturalne. 

 

- sfinalizowano projekt: Wzbogacenie oferty kulturalno-społecznej Nadarzyńskiego Ośrodka 
Kultury poprzez doposażenie Sali widowiskowej - zakup i instalacja reflektorów teatralnych.  

NOK otrzymał 12.110zł na ten cel od Urzędu Marszałkowskiego. 

 

- w okresie sprawozdawczym złożono 4 wnioski aplikacyjne: 2 do Narodowego Centrum 
Kultury, 1 do Fundacji Kronenberga i 1 do Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i 

Telekomunikacji, od której NOK uzyskał grant - znalazł się w gronie laureatów Konkursu 
Mazowiecki klaster Małe Kina Społecznościowe. Zostało przyznane wsparcie – 80% kosztów 
adaptacji pomieszczenia i wyposażenia (projektor w jakości HD, rozwijany ekran, serwer, 
nagłośnienie i nośnik). Konkurs ofert zorganizowany był w ramach projektu Stworzenie 
powiązania kooperacyjnego „Mazowiecki klaster – Małe Kina Społecznościowe, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 
I  „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego  i przedsiębiorczości   na 
Mazowszu” Działanie 1.6 ”Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-20013 pod 

nazwą „Konkurs Ofert KzR”. NOK będzie pionierem projektu, do 2017 ma być 700 takich 

kin w Polsce. 

 

NOK współpracuje z instytucjami: 

Szkoła Muzyczna w Nadarzynie 

Szkoły i Przedszkola Publiczne w Gminie Nadarzyn 

Niepubliczne Przedszkole Jupik 

Straż Gminna w Nadarzynie  
Policja w Nadarzynie 

OSP Nadarzyn i Młochów 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy” w Nadarzynie 

GODM „Tęcza” w Nadarzynie 

LOK 

Orkiestra OSP Nadarzyn 
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Gminny Ośrodek Sportu 

Klub Sportowy GLKS Orzeł Nadarzyn 

Biblioteka Publiczna 

Urząd Gminy – współorganizacja imprez plenerowych i użyczanie busa 

Hotel Perła Leśna 

Parafia św. Klemensa w Nadarzynie 

Harcerze 

KGW w Młochowie i Parolach 

Instytut Teatralny w Warszawie 

Stowarzyszenie „Parabuch” 

Stowarzyszenie Fotograficzne Migawka 

Sołtysi i Rady sołeckie wsi, w których zlokalizowane są świetlice NOK 

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki 

 

Doszkalanie pracowników NOK: 
- Anna Balsam uczestniczyła w warsztatach rękodzieła 

- odbyły się cykl spotkań warsztatowych dla pracowników NOK prowadzonych przez 

instruktora NOK Monikę Majewską z zakresu asertywności i wystąpień publicznych; 
- Anna Balsam uczestniczyła w, organizowanych przez Mazowieckie Centrum Kultury i 
Sztuki 3. miesięcznych warsztatach „Budowa i animacja lalki”; 

-  Kilku instruktorów NOK wzięło udział w pilotażowym szkoleniu dot. rękodzieła. Szkolenia 
z zakresu różnych technik rękodzielniczych odbywały się od września 2013 i będą trwały do 
czerwca 2014 – udział w projekcie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia 
Chełmońskiego 

 

NOK posiada grono firm i osób prywatnych, które wspierają działalność ośrodka. 
 

- Gravitan 

- Grencar 

- Eli Salon Piękności 
- Sklep odzieżowy Klasyka 

- SCANIA 

- Sklep „u Joli” Państwa  Jolanty i Zbigniewa Kozłowskich 

- Sklep spożywczy w Rozalinie 

-  MEDINCUS  

- ARTPLANTS 

- JARPER 

- DAF 

- GOLCAR 

- firma Piotra Baśkiewicza 

- firma Waldemara Daszkowskiego 

- Firma transportowa Jacek Zukowski 


