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SPRAWOZDANIE

z działalności
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.
Nadarzyński Ośrodek Kultury, zwany w skrócie NOK, jest gminną instytucją kultury i działa na
podstawie:
e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.
e
e
e
e

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 Nr XI/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 umowęzlecenie i umowęo dzieło
Taniec nowoczesny-instruktor Angelika Sierpińska; disco, funky, hip — hop i inne gatunki. Średnio
miesięcznie z zajęć korzystało 20 - 30 dziewcząt. Zajęcia odbywały się w SP. Nadarzyn — raz w

tygodniu

2. Taneczny mix - elementy teatru tańca, taniec jazzowy, prowadzi Paulina Piśkiewicz — 26-40
dzieci.
3. 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 korzystało 45- 48 dzieci.
4.„Akademia Tęczowa”, instruktor - Elżbieta Baur. Zajęcia plastyczne prowadzone dla dzieci w
wieku 4-14 lat. Uczestnicy poznają różne techniki plastyczne tj: rysunek, akwarela, malarstwo
olejowe, grafika, rzeźba,itp. Średnio miesięcznie z zajęć korzystało 72 dzieci.
5. Pracownia modelarska - instruktor Włodzimierz Wencel. Średnio miesięcznie z zajęć
korzystało 7-12 osób.
6. Akademia Rękodzieła (dla dorosłych) — instruktor Marzena Latoszek. Średnio miesięcznie z
zajęć korzystało 6-9 osób.
7. Klub Seniora(liczy 25 osób)- w ramach działalności:
- zajęcia wokalne zespołu "Młodzi duchem"- instruktor Marek Rejnowicz
- gimnastyka geriatryczna, 1 raz w tygodniu - instruktor Agnieszka Biedrzycka;
- nauka obsługi komputera
8. Warsztaty Fotograficzne (dot. fotografii cyfrowej) — | raz w tygodniu, ok.6-8 uczestników,
prowadzi Marek Zdrzyłowski

9. Zespół Wokalno Instrumentalny NOK PĘD BAND — prowadzi Marek Rejnowicz, 8 osób, raz

w tygodniu
10.Warsztaty muzyczne dla dorosłych, raz w tygodniu, 8-10 osób, prowadzi Michał Stawarski (w
sali OSP w Nadarzynie)
ZAJĘCIA, SEKCJE, KLUBY, ZESPOŁY prowadzone przez instruktorów na
zasadzie
odpłatnego wynajmusal:
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;
6. Hip hop — Klub Grawitacja, raz w tygodniu
KALENDARIUM

STYCZEŃ

04.01. Spotkanie opłatkowe w Świetlicy NOK w Urzucie
06.01. Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców Wolicy

11.01. Spotkanie Opłatkowe dla mieszkańców Młochowa

11.01. NOK! Teatr dla WOŚP przedstawieniateatralne: „Oświadczyny”i „Jestem zabójcą” (80)

12.01. XXII Finał WOŚP — IX w NOK

17.01. Zabawa karnawałowa dla dzieci w świetlicy w Młochowie, (30 osób)
23.01. Występ Zespołu Młodzi Duchem w Przedszkolu Publicznym w Nadarzynie z okazji dnia
Babci i Dziadka
24.01. Spotkania z muzyką (FN), Szkoła Podstawowa w Nadarzynie
25.01. Koncert pamięci Whitney Huston *The Greatest Love OfAII” - Ewa Uryga (40 osób)
26.01. Bal karnawałowy - Świetlica w Rozalinie
26.01. Dance Carnival — impreza taneczna: gość DJ TAP (100)

LUTY

01.02. Premiera przedstawienia *Marionetki Baby Jagi” GODM „Tęcza”, gość specjalny: Konrad
Modzelewski — iluzjonista, (120) — współpraca z GOD-M Tęcza
02.02. Koncert kolęd: NOK Pęd Band, Chór ,„Cantate Domino”i gościnnie Chór Zespołu Szkół w
Otrębusach (70)
07.02. Spotkania z muzyką (FN), Szkoła Podstawowa w Woli Krakowiańskiej
08.02. Koncert jazzowy zespołu „„New Bone”(20 osób)
09.02. Koncert zimowy — w wyk. uczniów Szkoły Muzycznej w Nadarzynie

09.02. Świetlica w Rozalinie - Spotkanie z iluzjonistą (60)
12.02. Świetlica w Parolach - Spotkanie kulinarne
15.02. Bal Karnawałowy dla dorosłych (60 osób)
17.02. -28.02. Zima w NOK (60 dzieci)
23.02. Teatrzyk w walizce „Księżniczka i Mozart” (100 osób)
23-25.02. NOK Pęd Band na Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

„Roztańczony Wawer" - wyróżnienie

25.02. Świetlica w Parolach — „Jak przystawkąi stołem...”
28.02. Świetlica w Parolach - Warsztaty fotograficzne

MARZEC

01.03. Bajkowy Bal Karnawałowy — dla dzieci (30)
07.03. Świetlica w Młochowie - Kabaretowo-freestylowe show w wykonaniu MC. Czexena (40)
08.03. „Darcie pierza zamiast darcia kotów, czyli 8 marca w NOK”(60 osób) + koncert zespołu
dixielandowego
09.03. Wyjazd do OCH — Teatru na spekiaki.,„ Czas nas uczy pogody”(40)
09.03. Z cyklu „Czym skorupka za młodu...”

- koncert „Świat Tanga”

10.03. Konkurs recytatorski Warszawska Syraika= eliminacje gminne (29)
14.03 Świetlica w Wolicy — konkurs kulinarny „Sałatkowy zawrót głowy”
19.03. Świetlica w Parolach - Spotkanie kulinarne „, W roli głównej koza”
21.03. Gimnazjum: Spotkania z muzyką (FN)
29.03. Wernisaż fotografii Julii Karasiewicz „Zajazd Nadarzyński” (45 osób)

KWIECIEŃ

1 -13.04 Konkurs plastyczny i wystawaprac „Palma i Pisanka”
2.04. Świetlica w Urzucie - warsztaty wizażu „Bądź piękniejsza na wiosnę"
04.04. Szkoła Podstawowa w Woli Krakowiańskiej - Spotkania z muzyką (FN)
5.04. Świetlica w Urzucie - akcja sprzątanie Urzutu
5.04. Teatr Jednego Mima, czyli Ireneusz Krosny (130 osób)

6.04. Koncert z cyklu „Czym skorupka za młodu... - „Hallo Jazz” + Kiermasz wielkanocny (20

osób)
11.04 Świetlica w Wolicy - Warsztaty fotograficzne
13.04. Teatrzyk w walizce - przedstawienie „„Jaśkowe przygody” Teatru Bajabajki (80 osób)
28.04. Spektakl „Marionetki Baby Jagi” w wykonaniu Teatru TAK — dla szkół — współpraca z
GOD-M Tęcza
30.04. Dzień Ziemi - manifestacja ekologiczna — Szkoła Podstawowa w Kostowcu - współpraca

MAJ

1.05. Mini Piknik w Młochowie „zaPARKuj w Młochowie”, współorganizator: UG, GOD-M Tęcza,

konkurs kulinarny i plastyczny, NOK! Teatr - „Jestem zabójcą”, Koncert Orkiestry Dętej OSP
(ok.150 osób)
6.05. Teatrzyk dla szkół - współpraca ze Strażą Gminną
10.05. Wycieczka do Ogrodu botanicznego PAN w Powsinie
10.05. Świetlica w Parolach - Akcja sprzątania świata
12.05. Świetlica w Młochowie - Sprzątanie świata
8 -11.05. Wyjazd na XVI Ogólnopolski Przegląd Kabaretowy „Przewałka”, Wałbrzych — Marcin
Szwed
16-18.05. Wyjazd studyjny instruktorów NOK w Bieszczady; warsztaty: biżuteria, bibułkarstwo w
ramach projektu LGD „Ziemia Chełmońskiego”
17.05. Impreza taneczna „Zatracając się w tańcu!” — gość: Rafał „Zyskill* Szymkiewicz (70 osób)
18.05. Teatrzyk w walizce „Miś podróżnik”
22.05. Świetlica w Urzucie — „Bądź piękniejsza na wiosnę” — warsztaty wizażu
24.05. Świetlica w Parolach - Warsztaty tworzenia tęczowych papierów
24.05. Świetlica w Wolicy - Sprzątanie świata
29.05. Spotkanie z rzecznikiem konsumentów „Nie daj się oszukać - poznaj prawa konsumenckie";

współpraca z Biblioteką Publiczną
30.05. Świetlica w Młochowie - Dzień dziecka, impreza plenerowa
30.05. Gimnazjum - Spotkania z muzyką (FN)
31.05. Świetlica w Wolicy - Gry i zabawy afrykańskie

CZERWIEC

1.06. Piknik Rodzinny, współpraca z GOD-M Tęcza i UG
7.06. Świetlica w Wolicy - Dzień Dziecka w Wolicy
8.06. Koncert uczniów Szkoły Muzycznej — użyczenie sali
11.06 Spektakl „Marionetki Baby Jagi” w wykonaniu Teatru TAK — dla szkół — współpraca z GOD-

M Tęcza

13.06. Spotkania z muzyką (FN), w Szkole Podstawowej w Ruścu
13-15.06. Występ NOK Pęd Band na IX Festiwalu Otwarte Ogrody w Milanówku
14.06. 15 Urodziny NOK
W ramach urodzin odbyła się premiera programu NOK! Talent Show - ok. 100osobowa
frekwencja, oraz Kabaret Grupa MoCarta — ok.2000sób
15.06. Świetlica w Parolach - Mini Piknik Rodzinny z okazji 15-lecia NOK
18.06. Świetlica w Urzucie — „Środa Malucha”, cykl cotygodniowych zajęć dla rodziców i dzieci
do 5 r.ż
19.06. Świetlica w Młochowie — „Czwartek przy fontannie” - gry i zabawy dla dzieci w plenerze
28.06. Powitanie lata w parku w Młochowie: Domisie, Generation's code (zespół rockowy NOK),
NOKPęd Band, Ania Rusowicz, mapping pałacu (200)
30.06.- 11.07. Lato w NOK dla dzieci (60)

LIPIEC

30.06.- 11.07. Lato w NOK dla dzieci w wieku 7-10 lat — warsztaty, kino, zajęcia sportowe,

wyjazdy

14-25.07. Wystawa pt. Kobiety w Powstaniu Warszawskim z okazji 70 rocznicy Wybuchu
Powstania Warszawskiego
- Warsztaty „Last Minute” dla dzieci i młodzieży:
15.07 — „Wyśnione życie przedmiotów” - warsztaty literacko-kalkograficzne, 10 osób
17.07. - bibułkarstwo, 10 osób

22. - 23.07. - Biżuteria - bransoletki dla cierpliwych (od 8 lat) 10 osób
29.07. Zajęcia karate (od 5 -12 lat), Mazowiecki Klub Karate, 10 osób

SIERPIEŃ

Warsztaty „Last Minute”dla dzieci i młodzieży:
04.08. - Konstrukcja camera obscura(od 8 lat), 10 osób
05.08. - Malowanie światłem - Zabawa z latarkami - "malowanie" światłem przy długim czasie
naświetlania (od 8 lat), 10 osób
06 -07.08. - Animacja z plasteliny (od 8 lat), 10 osób
08.08. - Animacja z warzyw i owoców- film animowany(od 8 lat), 10 osób
13.08. - Tęczowe papiery (od 7 lat) 10 osób
19.08. - Malowanie na bawełnie (od 8 lat), 10 osób

26. - 27.08. - Rzeźba w drewnie (od 12 lat), 6 osób

30.08 Piknik „Pożegnanie lata” w Wolicy

WRZESIEŃ
07.09. Dożynki - Kabaret Nowaki, koncert zespołu Budka Suflera

14.09. Z cyklu „Teatrzyk w walizce” przedstawienie ,„, Calineczka”, 50 osób

19.09. Koncert Filharmonii Narodowej dla szkół z cyklu „Spotkania z muzyką”- SP. Rusiec
20.09. Otwarcie placu zabaw przyul. Lipowej - współorganizacja z UG

26.09. z cyklu Kino nokowe” — projekcja filmu „Być jak Kazimierz Deyna”, spotkani
e z reżyserką
Anną Wieczur-Bluszcz, 25 osób
27.09.” Zdrowie na kółkach” — impreza plenerowa (rajd rowerowy, gra powstań
cza) - współpraca z

harcerzami i UG, 50 osób

27.09. Koncert jazzowy - Piotr Domagała Trio "Pnącza", 20 osób

PAŹDZIERNIK

04.10. wycieczka do Zamku Królewskiego w Warszawie, 20 osób

11.10. Udział Zespołu „Młodzi duchem” w XVII Przeglądzie Działalności Artystycznej
Seniorów w

DK w Pruszkowie,

12.10. Z cyklu Teatrzyk w walizce” — przedstawienie w wykonaniu rodziców
dzieci z
Niepublicznego Przedszkola Jupik, 60 osób
17.10. Z cyklu Kino nokowe — projekcja filmów Piotra Stasika, oraz spotkanie z reżyserem,
25 osób
18.10 Monodram Jacka Kawalca „Ta cisza, to ja” — współorganizacja z Komisją
ds. Problemów

Alkoholowych, oraz z GOD-M „Tęcza” w Nadarzynie, 70 osób

18.10. „Śpiewam, bo lubię” — udział zespołu „Młodzi Duchem” w imprezie organizowanej
przez
GOKRaszyn
25.10 NOK! Talent Show — program kabaretowy w wykonaniu mieszkańców gminy,
40 osób

26.10. Kino nokusiowe, 15 osób

LISTOPAD

08.11. Koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo, 200 osób
09.11. Z cyklu „Teatrzyk w walizce” - „Opowieści o stworzeniu świata”, 60 osób

11.11. Organizacja Obchodów Dnia Niepodległości
21.11. Kino nokowe — projekcja filmów Iwo Kondefera (mieszkańca Nadarzyna)
i spotkanie z
reżyserem, 25 osób
23.11. udział seniorów w XII Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości
Artystycznej
Seniorów — „Teraz my” w Domu Kultury Warszawa Włochy
23.11. Kino nokusiowe + warsztaty filmowe, 20 osób
27.11 Koncert Filharmonii Narodowej dla szkół z cyklu „Spotkania z muzyką” - Gimnazjum
im. bł.
Jana Pawła II
28.11. Wieczór andrzejkowy- impreza między świetlicowa, 30 osób
29.11. Bal „Przetańczyć z Tobą..., 60 osób

GRUDZIEŃ

06.12. Mikołajki ze sztuką, 200 osób
08-19.12. XVII Konkurs plastyczny SZOPKA BOŻONARODZENIOWA— wystawa prac
08.12. — 09.01. Wystawa „Ikona w malarstwie” — autorka prac: Bożena Kocot (mieszkanka
Nadarzyna)
12.12. Monodram „Samospalenie" w wykonaniu Przemysława Bluszcza,20 osób

14.12. Kolędowe granie — prezentacja dorobku Szkoły Muzycznej w Nadarzynie
19.12. Koncert Filharmonii Narodowej dla szkółz cyklu „Spotkania z muzyką” - SP. w
Kostowcu

III. DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC

W każdej ze świetlic poza imprezami okolicznościowymi, warsztatami i zajęciami
cyklicznymi
wymienionymi poniżej uczestnicy, którzy na co dzień odwiedzają świetlicę korzysta
ją z
komputerów, Internetu, bilardu, ping ponga, „piłkarzyków”, gier planszowych, korzysta
ją z pomocy
przy odrabianiu lekcji, robią gazetki tematyczne i dekoracje okolicznościowe.
Świetlica w Wolicy

Spotkanie opłatkowe
6.01.2014r. w świetlicy NOK w Wolicy odbyła się już 10 wigilia dla mieszkańców, którą
przygotował Sołtysi rada sołecka wsi oraz Świetlica NOK .
Wśród licznie przybyłych obecni byli przedstawiciele władz Gminy Nadarzyn i Powiatu
Pruszkowskiego. Goście i mieszkańcy mogli obejrzeć jasełka i posłuchać wierszy mówionychprzez
dzieci z okazji zbliżających się Dni Babci i Dziadka.

WOŚP

W tym roku dnia po raz pierwszy dzieci ze świetlicy wraz z instruktorem wzięły udział w zbiórce
pieniędzy na zakup sprzętu specjalistycznego dla dzieci i godną opiekę seniorów. Kwestowano na
stacji paliw i koło Mc Donalda w Wolicy.
Bal karnawałowy
17.01.2014r w świetlicy NOK w Młochowie odbył się bal karnawałowy dla wychowanków
wszystkich świetlic, w tym świetlicy w Wolicy.
Gotuję, bo lubię.
14.03.2014r odbył się konkurs kulinarny „Sałatkowy zawrót głowy”, w którym wzięło udział 17
uczestników. Dzieci ze świetlic mogły zaprezentować się w różnych zabawach, a przybyli goście
podziwiali występ zespołu tanecznego. Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród była degustacja
i wymianaopinii.
Konkurs wielkanocny
Dzieci i młodzież wzięły udział w konkursie „Palma i pisanka wielkanocna”, Wolica otrzymała
wyróżnienie w kategorii szkoły ponadpodstawowe (praca zbiorowa) za palmę i 1 oraz 3 miejsce za
pisankę — praca indywidualna.
Malowanie światłem.
11.04.2014r goszczono założycieli Stowarzyszenia Fotograficznego Migawka, którzy poprowadzili
warsztaty pt.. „Malowanie światłem”. Zabawa, połączona z nauką - możliwość fotografowania w
inny sposób niż zazwyczaj.
Sprzątanie świata
24.06.2014r dzieci, młodzież, rodzice i sołtys uprzątnęli teren koło budynku komunalnegoi boiska.
Zwieńczeniem akcji był poczęstunek w restauracji Mc Donalds.
Gry i zabawy afrykańskie.
31.05.2014r odbyły się warsztaty kulturoznawcze prowadzone przez Agnieszkę Podolecką. Celem
spotkania było zapoznanie dzieci z kulturą Afryki poprzez prezentację slajdów, opowieści o
różnorodności kontynentu, naukę piosenki i zabawy w lwa, impalę i mambę Słodki poczęstunek i
odczytanie bajki pt. Życie w krainie Baobabu” zakończyło spotkanie.
Dzień Dziecka
07.06 .2013r odbył się po raz czwarty Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka na sportowo,
zabawnie i zdrowo zorganizowany przez NOK,sołtysa i radę sołecką oraz koło LOK w Wolicy. W
imprezie wzięło udział wielu mieszkańców z rodzinami oraz zaproszeni goście z Urzędu Gminy.
W programie były zawody strzeleckie, zabawy i konkurencje sportowe, zabawy chustą Klanzy,
słodki poczęstunek przygotowany przez instruktorów świetlic w Młochowie i Wolicy i p. Annę
Tolak, napoje, tort (w kształcie biedronki) upieczony przez instruktorkę świetlicy w Urzucie
Agnieszkę Sokołowską. Wszystkie dzieci otrzymały upominki i słodycze. Tradycyjnie na
zakończenie było wspólne grillowanie i okazja do integracji dorosłych i młodszych.
7.08 - Otwarcie siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw
30.08 - Piknik „Pożegnanie lata”

27.09 - Zawodystrzeleckie
Poza tym się:
- Wystrzeliwanie rakiet
- Warsztaty biżuterii

- Animacje z plasteliny

- Eko-obrazy

- Warsztaty kulinarne „Samo zdrowie”

-_ „Biżuteria z byle czego” (warsztaty)
- Szopki bożonarodzeniowe (przygotowanie do konkursu)
- Choinkii ozdoby świąteczne z makaronu (warsztaty)
Zajęcia stałe w świetlicy:
- taneczne: piątki 17:30-18:30 prowadzi Paulina Piśkiewicz — 10 dziewczynek. Dzieci z grupy
tanecznej wzięły udział w pokazie tanecznym dnia 15.06.2014r z okazji 15 urodzin NOK-u.
- modelarskie: soboty 15:00-17:00 prowadzi Włodzimierz Wencel.
Średnio dziennie przebywało w świetlicy 16-20 osób
Duże zainteresowanie działalnością świetlicy ze strony rodziców, wsparcie i nieoceniona pomoc;
świetlica traktowanajestjak drugi dom - dzieci bardzo chętnie przychodzą, czasem tylko po to, by
porozmawiać o swoich sprawach.
Świetlica w Rozalinie
22.02.2014 Bal Karnawałowy(100 osób);

12.03.2014 Sprzątanie Rozalina 30 osób (współpraca z sołtysem);
W okresie ferii - zabawy plastyczne dla dzieci oraz treningi strzeleckie zakończone turniejem
strzeleckim;

14.02.2014 Walentynki - wykonanie kart walentynkowych, gry, wróżby, lanie wosku;
(40 osób);
16.02.2014 Pokazy magika — impreza biletowana( ok. 50 osób);
26.02.2014 Ostatki — wspólne smażenie i degustacja faworków ;
Od 22.03.2014 do 30 listopada 2014r. świetlica była nieczynna - remont
Zajęcia stałe (do rozpoczęcia remontu)
e

wtorki i czwartki 19.00- 20.00 — fitness dla pań ( ok. 10 -15 osób);
środy 17.00 — 19.00 — treningi koła strzeleckiego ( ok 10 osób);
piątki 16.00 -18.30 — balet dla dzieci (ok. 6 osób);
piątki 19.00 - 21.00 - chór dla dorosłych ( ok 12 osób);

W grudniu świetlicę otwarto - odbyły się Mikołajki dla dzieci
Świetlica w Urzucie

4 stycznia — spotkanie opłatkowe, na które przybyło ok. 70 osób
Do 7.03 świetlica nieczynna z powodu niskich temperatur

14.03. udział w Między świetlicowym konkursie kulinarnym „„Sałatkowy zawrót głowy” w Wolicy

— 2 osoby

2.04 — warsztaty „Bądź piękniejsza na wiosnę” - 8 osób

5.04 — akcja sprzątanie Urzutu + ognisko ( ok.35 osób )
1.05 — udział w konkursie kulinarnym podczas pikniku zaPARKkuj w MŁOCHOWIE nanajlepsze
ciasto drożdżowe — I miejsce
22.05 - warsztaty „, Bądź piękniejsza na wiosnę” cz. II — 3 osoby
18.06- pierwsze spotkanie mam i dzieci „środa malucha”- 13 dzieci + 7 mam
26.06 - „środa malucha” - 8 dzieci + 4 mamy

Średnio dziennie ze świetlicy korzystało 5 osób
26.07 — Wakacyjny piknik rodzinny
14-25.07 - Kreatywne Wakacje-dwutygodniowe warsztaty plastyczne dla dzieci:
6.08 - Tęczowe papiery

13.08 - Spotkanie Koła kulinarnego-sajgonki
30.08 - Warsztaty wizażu
11.09 - Malowanie na bawełnie
3.10 - Spotkanie Koła Kulinarnego-rolada szpinakowa

7.10 - Warsztaty tworzenia biżuterii dla dzieci „„Bransoletki”

21.10 - Malowanie światłem
31.10 - Halloween
18.11 - Animacje z plasteliny
21.11- Warsztaty biżuterii koralikowej dla dorosłych
Grudzień — świetlica nieczynna z powodu niskich temperatur
Świetlica w Parolach
-prowadzonyjest świetlicowy facebook,
- przez okres od stycznia do kwietnia trwała akcja „Szczepionka na zimę, czyli zjedz jabłko” ,
- galeria zdjęć „Z naszego życia” poświęcona wydarzeniom świetlicowym,
- pierogowe spotkanie kulinarne,
- udział w balu karnawałowym w Młochowie — w ramach imprez między świetlicowych,
- spotkanie kulinarne — „Filipiny i nie tylko”,
- „Jak przystawką i stołem podbić serca gości”- spotkanie kulinarne,
- warsztaty fotograficzne. „Malowanie światłem”,

- spotkanie kulinarne „W roli głównej... koza”
- Czary Mary Show-w ramach między świetlicowych działań — w Młochowie
- pierwszy dzień wiosny-ognisko,
- konkurs sałatkowy w Wolicy,

- spotkanie kulinarne poświęcone wykonaniu potraw, które były prezentowane przez zapraszanych

gości,

- sprzątanie świata,

- watsztaty — Tęczowe papiery,

- mini piknik rodzinny poświęcony integracji lokalnej społeczności.
- odbywały się następujące zajęcia plastyczne: makaronowe serca, ozdabianie ściany portretami,
wspólna praca z okazji świąt wielkanocnych zając w jajku, wykonanie jajka wielkanocnego metodą
karczocha - z papieru jak i przy użyciu wstążek, jajko ze sznurka, 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, żelowe rysunki, obrazy sprayem malowane, prace z użyciem kamieni, decupage.
- odbywały się kulinarne piątki
- gry w scrabble, rummikub,elektroniczny mózg,finansjerę, bierki, warcaby, w państwa miasta, w
wyrazy niedokończone, ping-ponga, piłkarzyki, piłkę, kalambuty, gry dawne - statki, klasy, gra w

gumę.

- Warsztaty Wakacyjne (szycia, wizażu, taneczne, z wikliną papierową, pergamano, tworzenia
biżuterii, grafitti, ozdabiania zeszytów, malowania na bawełnie)
- Bukiety z cukierków (październik)
- Animacje z plasteliny (grudzień)
- Mikołajki ( grudzień)
Średnio dziennie korzystało ze świetlicy 5 osób
-dzięki uprzejmościsołtysa, który od 2012 roku przekazuje nieodpłatnie jablka w okresie jesiennozimowym, w świetlicy prowadzonajest akcja „Szczepionka na zimę czyli zjedzjabłko”
- bardzo intensywna współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich w ramach której w świetlicy odbywa
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się wiele spotkań, warsztatów oraz imprez dla dzieci oraz dorosłych;
- ważnym. punktemjest pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji
- wspólne gotowanie z dziećmi(ciasta, pizza, desery)
- atrakcyjne zajęcia plastyczne, gry, zabawy
- prowadzenie warsztatów przez instruktorów zewnętrznych
Instruktor świetlicy brał udział w projekcie rękodzielniczym,trwającym ok.I roku, „Tradycyjne
techniki tkackie”, szkolenie z zakresu projektowania plakatów, ulotek i innych form graficznych
Świetlica w Młochowie
11.01.2014 - Spotkanie opłatkowe 11.01.2014 zorganizowane przez Świetlicę NOK w
Młochowie wspólnie z KGW- Młochów i Radą Sołecką Młochowa. Naspotkaniu było 75 osóbmieszkańcy Młochowai zaproszeni goście
17.01 2014 impreza między świetlicowa—zabawa karnawałowadla dzieci ze świetlic oraz
zaproszono dzieci z GOD-M Tęcza w Młochowie - w zabawie uczestniczyło 50 osób..
Prowadzenie — instruktorki NOK - Anna Balsam, Monika Mazurek, Agnieszka Sokołowska
07.03.2014. „Czary Mary-Show”. Kabaretowo-freestylowe-show, w wykonaniu Czesława

Bukowca występującego pod pseudonimem Mc Czexen. Improwizacja
słowna na temat wielu różnych przedmiotów losowo wyciąganych z pudełka a wrzuconych przez
widzów. (36 osób)
14.03.2014 - Udział w konkursie kulinarnym w Wolicy „, Sałatkowy zawrót
głowy”.
Udział w konkursie „Palma Pisanka”- I miejsce w kategorii dorośli

otrzymała Luiza Frączak za pisankę wykonaną techniką quillingu.
01.05 2014 — Udział w pikniku,, ZaPARkuj

w Młochowie”- udział w konkursie kulinarnym „Z

NOK- iem Ci się upiecze” na ciasto drożdżowe.
12.05.2014 Udział Świetlicy NOK w Młochowie w „Sprzątaniu Świata”
organizowanym przez Straż Gminną i Urząd Gminy sprzątało około 20 osób.
30.05.2014 Piknik z okazji Dnia Dziecka w parku przy fontannie - ok.80 osób, w tym 50 dzieci
- pokaz karate Mazowiecki Klub Karate Kyokushin.
- animacje dla dzieci — Anna Balsam.
- malowanie buziek- Róża Ludwiniak
07.06. Udział w między świetlicowym Pikniku z okazji Dnia Dziecka w Świetlicy w Wolicy
Od czerwca - cotygodniowa impreza wakacyjna „Czwartki przy fontannie” — gry zabawy animacje
dla dzieci w parku, ok. 25 dzieci
- Malowanie światłem
- Między świetlicowy Turniej Tenisa Stołowego
- Zawodystrzeleckie - LOK Rozalin
- Piknik na zakończenie wakacji
- Konkurs kulinarny „Gotuję...bo lubię”-Zupa jest dobra na wszystko
- II Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia
- Wieczór Andrzejkowy- impreza między świetlicowa
Zajęcia stałe:

poniedziałek 19.00 — 20.00 aerobik, wtorek 18.15 — 19.10 — zajęcia taneczne,

środa 17.00 — 18.30 — zajęcia plastyczne, czwartek 17.00 — 19.00 — zajęcia plastyczne
19.00 — 20.00 - aerobik, piątek 16.00 — 19.30 — zajęcia kulinarne

W świetlicy działa kabaret „Biedronki”

Średnio dziennie w świetlicy przebywa około 8-10 osób.
w zajęciach kulinarnych biorą udział 3 osoby,
w zajęciach tanecznych- 9-12 osób.
- świetlica współpracuje z GODM Tęcza w Młochowie, LOK Rozalin, Kołem Gospodyń z
Młochowa, OSP Młochów

- mieszkańcy Młochowasą członkamijury w konkursach kulinarnych organizowanych w świetlicy
- z uwagi na lokalizację świetlicy do działań świetlicowych wykorzystuje się pobliski park, ma to na
celu promocję świetlicy, oraz pozyskanie nowych odbiorców
- prowadzenie atrakcyjnych warsztatów przez instruktorów zewnętrznych
POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE
NOK — wydał Samodzielnik Seniora czyli, gdzie szukać, żeby znaleźć.
Książeczka powstała z myślą o ludziach starszych, zamieszkałych na terenie gminy Nadarzyn.
Zawiera wykaz najważniejszych lokalnych instytucji i urzędów, dane adresowe kościołów,
ośrodków zdrowia, banków. Wskazuje miejsca, gdzie można uzyskać pomoc, zachęca do
aktywności kulturalnej. Ponadto znajduje się w niej wiele przydatnych Seniorom informacji.
Samodzielnik powstał w oparciu o autorski pomysł Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury. Został
sfinansowany ze środków Urzędu Gminy Nadarzyn. Książeczka jest bezpłatna, dostępna w
siedzibie NOK, Pl. Poniatowskiego 42, oraz w Referacie Promocji UG Nadarzyn.

- Szkoła Dla Rodziców - „Kocham i wymagam,czyli jak skutecznie porozumiewaćsię z dziećmi”
Trening umiejętności wychowawczych w formie cyklu warsztatów — 10 spotkań po 2,5-3 godziny
każde, dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Trening stworzony na
podstawie metod autorek znanych publikacji dla rodziców A. FaberiE. Mazlish, zaadaptowanych
do polskich warunków oraz T. Gordona „Wychowanie bez porażek”a także treningu asertywnościi
Analizy Transakcyjnej. Prowadzące: Małgorzata Wójcik — Szybińska — psycholog i Dobromiła
Lachendro Fruga — pedagog. Projekt pod patronatem Janusza Grzyba Wójta Gminy Nadarzyn,
dofinansowany przez NOK.
- Współpraca z Teatrem Guliwer w Warszawie. Organizacja spektakli w ramach projektu „Trzy
po trzy” finansowanegoze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zajęć
edukacyjnych towarzyszących spektaklom w dniach 02—03 grudnia 2014 r., dla dzieci z klas 1-3
szkoły podstawowej. Z propozycji skorzystała SP w Woli Krakowiańskiej, SP w Ruścu i SP w
Nadarzynie.
- Dzięki staraniom Urzędu Gminy we współpracy z NOK - Ośrodek otrzymał 497.524,81 zł
dofinansowania ze środków unijnych na projekt: „Modernizacja zabytkowego budynku
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury”. Cele szczegółowe projektu obejmują m.in.: konserwację
budynku i zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym
okotarowanie sceny i montaż widowni. Otrzymana kwota dotacji stanowi 85% całość, 15%,to
wkład własny ze środków Gminy Nadarzyn.
NOK współpracuje m.in. z: placówkami oświatowymi, Urzędem Gminy, Niepublicznym
Przedszkolem Jupik, GODM „„Tęcza”, Gminna Komisją ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Harcerzami, Parafią pw. Św. Klemensa w Nadarzynie, Ośrodkiem Zdrowia.
Posiada sponsorów wspierających WOŚP i piknik „Pożegnanie lata w Wolicy”
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Sprawozdanie finansowe
z działalności

Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury za 2014 rok

Lp.
1.

Rodzaj kosztów

Plan

Wynagrodzenia

812 950,00

793 950,44

- wynagrodzenie osobowe
- nagrody

480 870,00
29 500,00

471 446,72
25 610,00

- ubezpieczenie społeczne
- fundusz pracy

100 400,00,
12 900,00

99 608,71
10516,15

- ewent.nagroda dla osób zarządzających
- nagroda jubileuszowa

26 480,00
1 600,00

- świadczenia na rzecz pracowników + badanialekarskie

1 500,00

- ryczałt samochodowy

- wynagrodzenia bezosobowe
- umowy zleceniai o dzieło

| 2
3.

Wykonanie

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Utrzymanie siedziby NOK i placówek

- energia elektryczna

- gaz, woda, Ścieki

- telefony, neostrada, radiowy internet

- opłaty pocztowe i bankowe

|

- obsł. kotłownic.o.i instalacji klimatyzacyjnej
- naprawy i modernizacje

|

- pakiet i serwis oprogramowania komputerowego

- wydatki bieżące
4 | Wyposażenie

|

990,00,

3 000,00

2 666,88

156 700,00

155 180,58|

10 200,00

10 191,78

166 700,00

162 043,70

37 700,00

37 643,70

10 500,00
3 000,00
6 500,00
5 400,00

10 400,85
1 151,00
6 436,75)
5 399,92

10 600,00

10 507,53,

60 900,00

- usługi; wywóz nieczystości,konserwacja sprzętu p.poż.,
kontrole techniczne budynków, usł.kominiarskie itp.
- podatki i opłaty, ubezpieczenie OC, NWW
- artykuły czystościowe
- artykuły biurowe

26 477,00:
1 454,40

2 800,00 |

6 500,00

15 000,00
5 500,00

2 300,00

60 841,71!

2277,01 |

6 205,35:

14 856,69
4 694,00

2229.19!

54 500,00 | za54:273,55)

|

| Lp.

|

Rodzaj kosztów

|

| Plan

5. | Organizacja wycieczek, wyjazdów do teatru, Lato w
NOK, Zima w NOK, wyjazdy seniorów, NOK! Teatru i
NOKPęd Bandu (w tym wynajem autokaru)

__6.. |Dożynki gminne
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Imprezy plenerowe:

R

-Wolica,Młochów, 11- Listopada, Nadarzyn - współpraca

Wykonanie

13 500,00

12 687,87

123 300,00|

123205,24

197 000,00

196 645,16

z Tęczą i Kołami Gospodyń Wiejskich

|_8.Organizacja imprez artystycznych
Materiały do zajęć merytorycznych
| 10.

|Materiały reklamowe
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| 11.

Szkolenia, kursy, dokształcanie, delegacje, prasa
Razem koszty

|
108 000,00

107 782,12

29 000,00

28 902,66

10 500,00

9 291,02

6 600,00

6 577,74

1 532 250,00

1 506 151,28]

|
| -Rodzaj przychodów
(|, Plan _
Wykonanie©
|Przychody własne - wpłaty za zajęcia merytoryczne
90 000,00. _
82 285,00
[Przychody własne - wynajem,sponsoring i inne
77 000,00
56 708,17

Dotacja od organizatora _
Odsetkikapitalizacyjne

[Razem przychody

—

z
1365 000,00)
|
250,00
1 532 250,00

1365 000,00
168,50
1504 161,67

Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2014 rok

1.

Saldo początkowe

2.

|Przychody

4.

Wydatki

5.

|Saldo końcowe

3.

p

__ 38,09
1 504 161,67

|należności z 2013 r.

2133,73

|

1506151,28

|

o

182,21

Stan należności i zobowiązań na koniec 2014 roku.

| 1

Stan należności

Na koniec roku

należności wymagalne

2 593,93

należności niewymagalne
2.

2.1.
2.2.

|Stan zobowiązań

2 917,0

323,46 |

a

Na koniec roku

|zobowiązania wymagalne

6 387„56

0,00

|zobowiązania niewymagalne

6 387,56|
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