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SPRAWOZDANIE

z działalności

Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury

za okres od 1 stycznia do 31grudnia 2015r.

Nadarzyński Ośrodek Kultury, zwany w skrócie NOKjest 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 organizowaniui 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.).

NOK,jako samorządowainstytucja kultury wspiera i animuje społeczno — kulturalną

aktywność mieszkańców gminyrealizując zadania w dziedzinie wychowania, edukacjii

upowszechniania kultury oraz komunikacji społecznej.

Działalność merytoryczna adresowanajest 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 poprzezsztukę

oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej. Działalność merytoryczna odbywasię 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.

L ZAJĘCIA, SEKCJE, KLUBY, ZESPOŁY prowadzone przez instruktorów

zatrudnionych w NOK na umowęzlecenie i umowęo dzieło:

1.Taniec nowoczesny-instruktor Angelika Sierpińska; disco, funky, hip — hop i inne gatunki.

Średnio miesięcznie z zajęć korzystało 26 dziewcząt. Zajęcia odbywały się w SP. Nadarzyn —

raz w tygodniu — do czerwca.

2. Taneczny mix - elementy teatru tańca, taniec jazzowy, prowadzi Paulina Piśkiewicz, w

zajęciach uczestniczyło 30 - 42 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 sprawnośći



koordynację ruchową, umożliwiające poznanie podstaw tańca baletowego i ruchu

scenicznego. W zajęciach uczestniczyło 40-45 dzieci.

4.„Akademia Tęczowa”, instruktor - Elżbieta Baur. Zajęcia plastyczne prowadzonedla dzieci

w wieku 4-14 lat, Uczestnicy poznają różne techniki plastyczne tj: rysunek, akwarela,

malarstwo olejowe,grafika, rzeźba, itp. Z zajęć korzystało 70 -92 dzieci.

5. Pracownia modelarska- instruktor Włodzimierz Wencel. Średnio miesięcznie z zajęć

korzystało 8-11 osób.

6. Akademia Rękodzieła (dla dorosłych) — instruktor Marzena Latoszek. Z zajęć korzystało 6

- 9 osób.

7. Klub Seniora (liczy 25 osób)- w ramach działalności:

- zajęcia wokalne zespołu "Młodzi duchem"- instruktor Marek Rejnowicz (nieodpłatne)

- gimnastyka geriatryczna, 2 razy w tygodniu - instruktor Agnieszka Biedrzycka

(nieodpłatne);

8. Warsztaty Fotograficzne (dot. fotografii cyfrowej) — 1 raz w tygodniu, 5- 6 uczestników,

prowadzi Marek Zdrzyłowski

9. Zespół wokalno-instrumentalny NOK PĘD BAND — prowadzi Marek Rejnowicz,8 osób,

raz w tygodniu — zajęcia nieodpłatne

10.Warsztaty muzyczne dla dorosłych, raz w tygodniu, 8 osób, prowadzi Michał Stawarski (w

sali OSP w Nadarzynie) — do czerwca 2015r. — zajęcia nieodpłatne

11. Malarstwo dla dorosłych — prowadzi Bożena Woźniakiewicz — 9 osób, zajęcia od

października 2015r.

12. NOKTeatr! — praca nad spektaklem z aktorami amatorami — prowadzi Kamila Michalska

(nieodpłatne)

II. 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 elektronicznychinstrumentach klawiszowych, 1 raz w tygodniu - instruktor

Andrzej Kakietek

3. Aerobic 2 razy w tygodniu - instruktor Agnieszka Biedrzycka

4. Nauka języka angielskiego 3 razy w tygodniu- lektor Marzena Więcek;

6. Hip hop — Klub Grawitacja, 1 raz w tygodniu

III. KALENDARIUM IMPREZ

STYCZEŃ
6.01. - współorganizacja „ORSZAKU TRZECH KRÓLI”

10.01 (sobota) - udział Zespołu Młodzi Duchem na Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w

Pruszkowie

11.01. — organizacja Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

16.01 — Koncert Filharmonii Narodowej dla szkół — ,, Z biegiem Dunaju - O cudownych

dzieciach”- Gimnazjumim.bł. Jana Pawła II w Nadarzynie

19.01 — 30.01 — Akcja „ZIMA W NOK*

25.01.- Kino nokusiowe —,„Kredą po tablicy, czyli rysujemy film”



LUTY

6.02. - Koncert Filharmonii Narodowej dla szkół — „Spotkajmy się w ziemiańskiej- rymy i
rytmy” - SP w Ruścu

7.02 - Koncert Janka Samołyka

8.02.- Z cyklu „Teatrzyk w walizce” - przedstawienie "Kto pokona smoka"

15.02 — impreza dla pań — „Sztuka wizażu”

Od 16.02 do 15.04 - Remont NOK

06.03 - Koncert Filharmonii Narodowej dla szkół — „Śladami Celtów- W krainie Asterixa”-

SP w Kostowcu

KWIECIEŃ
9.04. — Organizacja wyjazdu mieszkańców do Teatru Powszechnego na przedstawienie

„Rewizor”

11.04. -Koncert z okazji 10. rocznicy śmierci Jana PawłaII - kościół pw. św. Klemensa w
Nadarzynie

17.04 - Koncert Filharmonii Narodowej dla szkół — „Trzy razy F — Flet, Fagot i Fortepian -
SP w Woli Krakowiańskiej

17.04.- Kino Nokowe projekcja filmu „Mazurek”, oraz spotkanie z reżyserką Julią Kolberger
18.04.- Akcja „Uwolnij garaż”

25.04. -Koncert Renata Przemyk Trio

26.04. -Koncert dla dzieci z cyklu „Czym skorupka za młodu...

MAJ

16.05. - Zatracając się w tańcu - impreza taneczna

17.05. - Z cyklu „ Teatrzyk w walizce” — przedstawienie ,„, Bajkotworek”

29.05.- Koncert Filharmonii Narodowej dla szkół „ Z albumupolskiej piosenki - Dziecii
Czary” — SP w Nadarzynie

CZERWIEC

01.06. — Spotkanie z prof. Jerzym Bralczykiem — inauguracja Uniwersytetu Trzeciego
Wieku

7.06. -Piknik Rodzinny z GOD-M Tęcza- współorganizacja

13.06. - 16. Urodziny NOK- Premiera NOK! Teatru

19.06. - Koncert Filharmonii Narodowej dla szkół - „Z blaskiem i precyzją - W labiryncie
dźwięków” SP w Nadarzynie

20.06 — koncert uczniów Szkoły Muzycznej w Nadarzynie - użyczenie sali widowiskowej

21.06. - Piknik w Parolach

27.06. - Piknik „Powitanie lata” w Młochowie — zespół Classie, program dla dzieci „Koti
mysz”, Zespół puzonowy Mega Ton

Od 29.06. - Akcja „, Lato w NOK*



LIPIEC

do 10.07 - Akcja „, Lato w NOK”

11.07 — przedstawienie „Ławeczka” NOK! Teatru w parku w Młochowie

21.07 — Warsztaty Last Minute dla dzieci i młodzieży: Biżuteria z byle czego

SIERPIEŃ
Warsztaty Last Minute dla dzieci i młodzieży:

10-11.08 — Rzeźba w drewnie

13.08 - Qulling=

18-19.08 — Batik

26-27.08 — Szycie szmacianek

29.08 — Pożegnanie lata — piknik w Wolicy — zespół MIG i Orkiestra z Chmielnej

WRZESIEŃ
06.09 - Dożynki- współorganizacja z UG i GOS

12.09 - „Zdrowie na kółkach” - współorganizacja z UG

13.09 - Koncert dla dzieci z cyklu „Czym skorupka za młodu...” - „Niezwykły wynalazek

Pana Saxa — Warszawski Kwartet Saksofonowy

13.09 - Zespół Nok Pęd Band wystąpił na dożynkach w Żabiej Woli

16.09 - teatrzyk Straży gminnej dla szkół — użyczenie sali

18.09 — „VIVA ESPANA”koncert Filharmonii Narodowej dla szkół

19.09 - NOK!Teatr wystąpił ze spektaklem „Ławeczka” w Młodzieżowym Domu Kultury w
Pruszkowie

19.09 - „Dęby pamięci” - współorganizacja

20.09 - Z cyklu „Teatrzyk w walizce..” przedstawienie „Wyprawa po skarb” Teatru Bajubajki

PAŹDZIERNIK
03.10 - „Uwolnij garaż” — akcja dla mieszkańców — kupić, sprzedać, zamienić

03.10 - NOK!Teatr i T-art. — wieczór teatralny — wystąpił NOK!Teatr z „Ławeczką”i

grupa z Warszawy z jednoaktówkami Czechowa

04.10 - Kino nokusiowe — pokazfilmów animowanych

05.10 - Inauguracja UTW — wykład prof. Ewy Kozdroń — „Aktywnośćfizyczna, to luksus czy
konieczność współczesnego człowieka”

9.10 - STEREO I W TRÓJKOLORZE/ PLANETA PEŁNA PIOSENEK- koncert
Filharmonii Narodowej dla szkół

10.10 - „Zwierzenia bezrobotnego aktora” — monodram Marcina Zarzecznego
11.10 - Teatrzyk w walizce „Wyprawa Dr Dolittle” — Teatr Domowy
16.10 - Kino nokowe — projekcjafilmu „Latawce” oraz spotkanie z reżyserką Beatą
Dzianowicz

17.10 - Wernisaż malarstwa Bożeny Woźniakiewicz (mieszkanka Nadarzyna), oraz koncert
jazzowy „Niemen Improwizacje w wykonaniu Artur Dutkiewicz Trio
17.10 — udział zespołu Młodzi Duchem w Przeglądzie Twórczości Seniorów w Pruszkowie



18.10 - koncert z cyklu :,„Czym skorupka za młodu...”Echa Zielonej Wyspy — koncert

zespołu Stout

18.10 -Wycieczka Seniorów do Pałacu w Wilanowie

21.10 — Wykład otwarty ( w ramach UTW)dr Marcina Bąkiewiczaz cyklu „Vademecum

konstytucyjne”

28.10 — Historia sztuki - Wykład otwarty (w ramach UTW)Natalii Obrębskiej- „Sztuka

starożytnego Rzymu”

LISTOPAD

04.11 Wykład otwarty z historii sztuki- „sztuka wczesnochrześcijańska”

6.11 - CONAM PRZYNIÓSŁ XX WIEK? / PRZEPIS NA MUZYKĘ — koncert Filharmonii

Narodowej dla szkół

07.11 NOKAUT-I Ogólnopolski Przegląd Jednoosobowych Form Śmiesznych +

Tomasz Jachimek-One Man Show

09.11 Wykład UTW — Losy wypędzonych mieszkańców stolicy podczas i po Powstaniu

Warszawskim — współpraca z Muzeum Dulag

10.11 Wyjazd do Teatru Studio-projekt MKDIN

11.11 Dzień Niepodległości — organizacja uroczystości

13.11 Udział zespołu *Młodzi Duchem” w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Seniorów

w DK Warszawa-Włochy

14.11 Teatr Studio-Bis z Pruszkowa- przedstawienie „Niedźwiedź” A. Czechowa

15.11 Z cyklu „Czym skorupka za młodu..” ”Na ludową nutę-polskie tańce narodowe”

15.11 udział NOK! Teatru w II Ogólnopolskim Festiwalu Sztuk Komediowych Teatrów

Amatorskich „„Decha” w Bielsku Podlaskim

18.11 Wykład otwarty w ramach UTW - „Sztuka bizantyńska”

18.11 Wykład otwarty w ramach UTW”Życie - norma konstytucyjna a etyka i wartości

20.11 Czuj-czuj - Kino Objazdowe — spotkane z mieszkańcem Nadarzyna Iwo Kondeferem

21.11 WINTYDŹ - izba tradycji - koncert NOK Pęd Band, Orkiestry Maćka

Kierzkowskiego, warsztaty rękodzieła, konkurs kulinarny „Tak piekła moja babcia”

21.11 Wyjazd do Teatru Nowego -projekt MKIDN

22.11 Kino nokusiowe- „Plastusiowy pamiętnik”

25.11 Wykład otwarty UTW „Kto może Ci pomóc” mł. insp. Anna Janicka

27.11 Kino nokowe - projekcja filmu animowanego „Ziegenort”, oraz spotkanie z reżyserem

Tomaszem Popakulem

28.11 Bal Andrzejkowy

GRUDZIEŃ
02.12 Wykład otwarty UTW historia sztuki „Sztuka średniowiecza”

05.12 Impreza z okazji Dni Profilaktyki-wspólnie z GODM Tęcza/koncert Anny Pietrzak

07.12 Wykład monograficzny w ramach UTW - Liliana Fabisińska„Piękny umysł nie ma

wieku”

09.12 Wykład monograficzny w ramach UTW - dietetyk Katarzyna Siwiec „Zdrowa zimowa

dieta”



09.12 Wykład monograficzny w ramach UTW Vademecum konstytucyjne dr. Marcin

Bąkiewicz „Pluralizm polityczny w konstytucji”

13.12 Mikołajki - Teatrzyk w walizce” Prawdziwahistoria Bożego Narodzenia” + prezenty

od Mikołaja

16.12 Wyjazd do teatru Roma — „Mamma Mie” projekt MKIDN

16.12 Wykład otwarty UTW historia sztuki „Sztuka średniowiecza”

18.12 - GIOVANNIPAISIELLO — LA SERVA PADRONAkoncert Filharmonii Narodowej

dla szkół - przedstawienie operowe w kostiumach

20.12 Koncert kolęd uczniów Szkoły Muzycznej w Nadarzynie —użyczenie sali

IV. DZIAŁALNOŚCIŚWIETLIC

ZAJĘCIA STAŁE
 

 

 

 

 

 

 

  

Zajęcia stałe Instruktor =Ąw REów

Zajęcia taneczne :

Biedrzycka-janik j e
Młochów

Kabaret Biedronki

Zajęcia teatralne Anna Balsam 1 2-7

Młochów

Zumba — do czerwca 2015
Katarzyna Łukasik 1 4

Młochów

Aerobik
Monika Harasimiuk l 4-12

Miochów

=PePFVae Danuta Strzelczyk-
> 1 4

Młochów a

Trening tenisa stołowego —

od września 2015 Piotr Witkowski 1 12

Młochów

Warsztaty ceramiczne — od Katarzyna Przywecka 1- dzieci 6
października 2015     
 



 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

1- dorośli 5

Młochów

Zumba
Katarzyna Łukasik 2 10

Urzut

Dzieci w kuchni Agniczka 1 x miesiąc

Sokołowska
Urzut (od kwietnia br.)

Zajęcia modelarskie 2 x miesiąc
Włodzimierz Wencel 5

Wolica do czerwca

Zajęcia taneczne
Paulina Piśkiewicz 1 9-12

Wolica

Kolor Walor Linia

Rysunek i malarstwo

Olga Cieślak 1 2
dla dorosłych

Rozalin

Plastyka dla dzieci
Olga Cieślak 1 3

Rozalin

Warsztaty tematyczne dla
dzieci i dorosłych

(ceramika,filc, dekupaż, dh
kartonaż, ebru, kaligrafia EE - >

itp.)

Rozalin

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Świetlica Nazwa imprezy Data Frekwencja

 
wydarzenia

  
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Młochów

|

Spotkanie opłatkowe

17.01.2015 60
(współpraca z KGW, Radą Sołecką)

Walentynki dla dzieci

13.02.2015 30
impreza między świetlicowa

Gra Terenowa„Bieg to dobra zabawa” 18.04.2015 24

Dzień Rodziny (we współpracy z GODM Tęcza)

|

15.05.2015 40

GraMON - Parku w Młochowie „Żyj 23.05.2015 12
zdrowo

Czwartkowespotkania przy fontannie — Lipiec-: EH 5 RI, 15-20cotygodniowe zabawy dla dzieci i młodzieży sierpień

Turniej tenisa stołowego 15.09.2015 12

III Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i Zdrowego
Stylu Życia— współorganizacja z Ogniskiem 6.11.2015 30
„Tęcza”

Wieczór andrzejkowy + występ iluzjonisty —
impreza między świetlicowa — wspólnie ze 20.11.2015 80
świetlicą w Rozalinie

Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego 9.12.2015 12

Parole Pierogi-impreza kulinarna styczeń
62015

Dania za 5 zł-impreza kulinarna luty 2015 8

Dzień Kobiet 50+ marzec 35
2015

Sprzątanie świata kwiecień 11
2015

Piknik w Parolach 21.06.2015 250     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spotkanie kulinarne 16.10.2015 7

Spotkanie z dietetykiem 4.11.2015 8

Spotkanie kulinarne:„Wokółśledzia” 9.12.2015 7

Urzut Spotkanie opłatkowe

4.01.2015 90
(we współpracy z Radą Sołecką)

„Witamy wiosnę” — impreza między świetlicowa 20.03.2015 60

Sprzątanie Urzutu + ognisko 28.03.2015 35

Dzień dziecka w Farmieiluzji 1.06.2015 3

Wakacyjny piknik rodzinny 25.07.2015
45

Przedstawieniedla dzieci „Beata, co bajki

OR 16.09.2015 20

Wolica Spotkanie wielkanocne dla mieszkańców 27.03.2015 34

Sprzątanie świata 23.05.2015 18

Piknik Rodzinny „Tak żyj, żebyś zdrowy był”
(we współpracy z LOK, Sołtysem, Radą 7.06.2015 115
Sołecką, rodzicami)

„Pożegnanie lata” — impreza plenerowa

29.08.2015 ok.1000

Ubieranie choinki i kolędowanie 24 dziecii
10 osób

19.12.2015 dorosłych   
  



 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

  

Rozalin Bal karnawałowy
31.01.2015 50

„Karnawałowefiki-miki z Bajlandią”

„Gotuję bo...lubię”-impreza kulinarna +

konkurs „Pierogi, ale nie na słodko” AZ >

Wyprzedaż garażowa 14.03.2015 10

Pierwsza pomoc w teorii i w praktyce (we
współpracy z LOK, OSP Młochów, Radą 25.03.2015 25
Sołecką)

Przedstawienie Teatru Bajlandia z okazji końca
wakacji „O Smoku i Królewiczu Leniuchu pR2UO ee

Mikołajki w świetlicy - przedstawienie
„PrawdziwaHistoria Bożego Narodzenia Teatru

Domowego Chmielna 6 + rozdanie prezentów 6.12.2015 ok.60

WARSZTATY

Świetlica Nazwa warsztatu, spotkania itp. Data ndk

Młochów Warsztaty kulinarne styczeń, luty, 3

marzec

Parole Aniołki z masy solnej styczeń 2015 2

Ciastka prezentowe styczeń 2015 3

Kartki dla bliskich styczeń 2015 5

Kulkowe szaleństwo luty 2015 4

Warsztaty florystyczne ze studiem „Antonia? 18.03.2015 6   
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pisankowe szaleństwo marzec 2015 10

Wazonyze słoików kwiecień 2015 6

Biżuteria z podkładek maj 2015 5

Biżuteria ze spinaczy maj 2015 5

Warsztaty modelarskie maj, czerwiec 5

Kulinarne piątki styczeń-czerwiec 6

Zdobimy kapelusze. lipiec

Decoupage "

Piankowe mozaiki wrzesień T

Kasztanowe stwory. Papierowe kwiatki. Zabawaz październik 6-7
masą solną. Wazony z butelek. Dynie na halloween.

Malowanie bawełnianych koszulek. listopad 4-8

Papierowe gwiazdy na święta. Bałwan ze skarpetek.

|

grudzień
Styropianowe ozdoby świąteczne. Łańcuch z 4-8
szyszek.

Urzut Warsztaty „Kolorowe korale” 17.03.2015 16

ułównej „Wielkanocne śniadanie z jajkiem w roli 24.03.2015 15

Warsztaty „Udekoruj dom na święta” 10,17,31.03.2015 10

Warsztaty „Koralików nigdy dość-biżuteria 14.04.2015 10

Warsztaty kalkografii 21.04.2015 6

Warsztaty „Biżuteria z byle czego” 28.04.2015 5

Warsztaty „Koralików nigdy dość”-techniką na Giaja 4 krośnie i na igle     



 

 
©Kreatywne wakacje” 29.06-4.07.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

File- torby, torebeczki 11.09-
25.09.2015

10

Warsztaty bębniarskie
14.10.2015 10

Jesień przyszła do nas — warsztaty jesiennych Październik-
dekoracji listopad 8

Warsztaty świąteczne — dekoracje: choinki, bombki,
stroiki Listopad- 8

grudzień

Wolica Kreatywne tworzenie-warsztaty plastyczne: 06.02.2015

Papierowe kwiaty

Walentynkowy upominek 13-14.02.2015

Pisanka i palma na konkurs org. przez NOK 21.03.2015

Marzanna 13-14.03.2015

Dekoracja świątecznych jajek styropianowych 6.03.2015 R

Pisanki ze sznurka 07.03.2015

 

Kwiaty z wytłaczanek 24-25.04.2015

   Warsztaty bębniarskie prowadzone przez Anikę
Kamińską  10.10.2015

6 dzieci + 3
dorosłych    



 

Warsztaty twórcze prowadzone przez Annę Balsam 23.10.2015

14 dzieci+ 6
dorosłych

 

Przygotowanie szopki na konkurs, tworzenie ozdób listopad-grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

świątecznych, próby Jasełek na spotkanie opłatkowe 2015

Rozalin Warsztaty ceramiczne „GENELI” Katarzyny 6.02.2015 20
Przyweckiej

Warsztaty kosmetyczne ”Aloesowo zdrowo 25.02.2015 25
zakręceni”

Warsztaty malowania drewnianych koralików-Dzień 6.03.2015 11
Kobiet

Warsztat edukacyjny Beaty Cymetrman „Dinozaury 15.03.2015 24
kontra smoki”

Warsztaty ceramiczne „GENELI” Katarzyny 18.03.2015 15
Przyweckiej

Warsztaty wielkanocne „Wokół wielkanocnego 4,11,25.03.2015 16
stołu”

Warsztaty „Dekorowanie wielkanocnego stołu” 8.04.2015 13

Warsztaty ceramiczne 22.04.2015 20

Warsztaty filcowania dla dzieci i dorosłych 17, 29.04.2015 11

Warsztaty filcowania dla dzieci i dorosłych 8.13.05.2015 2

Warsztaty z kartonażu, ebru i dekupażu 20,22.27.05.2015 10

Warsztaty: mydełka glicerynowe/szkliwienie 15.05.2015 14
ceramiki

Warsztaty z kalkografii dla dzieci, młodzieżyi 10,12,17.06.2015 8
dorosłych

Szablon na koszulkę, witraż z papieru 19,24,26.06.2015 8   
  



 

Lato w świetlicy — warsztaty: batiku,turniej w

badmintona, zajęcia kulinarne, warsztaty ceramiczne,

„mały konstruktor”, kino w świetlicy, zajęcia
rysunku, malarstwai ceramiki dla dorosłych,

warsztaty majsterkowania — „latawce”, paskii
bransoletki plecionei tkane

Lipiec-sierpień

 

 

 

 

ceramika Wrzesień

„Farbowanie jesieni” — dla dzieci i dorosłych Wrzesień -

październik

Papier-mache, kaligrafia, zakładki do książek, listopad
ceramika

Ceramika dla dzieci i dorosłych. Przygotowanie grudzień
symbolicznych podarunków dla dzieci na Mikołaja  
 

FREKWENCJA
 

 

 

 

 

     

Świetlica Frekwencja-średnia
dzienna

Młochów 11

Parole 4

Urzut 8

Wolica 9

Rozalin 5

Mlochów

- świetlica współpracuje z GODM Tęcza w Młochowie, Kołem Gospodyń Z Młochowa
(przygotowanie dań wigilijnych, pieczenie ciast na spotkanie opłatkowe), Radą Sołecką
(okazjonalnie)

- pomoc pani Katarzyny Szajko podczas przygotowań do udziału w konkursie kulinarnym
(lepienie pierogów)

- premiera kabaretu Biedronki-WOŚP,drugi występ podczas„Powitania Lata”

- ubieranie choinki i przygotowanie sali na spotkanie opłatkowe

  



- III miejsce w konkursie kulinarnym „Pierogi, ale nie na słodko”

- udział w imprezie między świetlicowej w Urzucie (przygotowanie marzanny)

- udział w konkursie organizowanym przez NOK„Pisanka i palma”- III miejsce dla Julii
Boschke

- świetlica została doposażona w nowe komputery — 6 szt., urządzenie wielofunkcyjne,szafy,
biurka, krzesła do biurek, tablicę do pisania markerami

Parole

-dzięki osobom zaangażowanymw działania świetlicy i podarowanym jabłkom prowadzono
akcję „Szczepionka na zimę czyli zjedz jabłko”

- przy pomocy mieszkańców zorganizowano dwie imprezy „Dzień Kobiet”i „Piknik w
Parolach”

- mieszkańcy koszą trawę i odśnieżają teren koło świetlicy

- bardzo intensywna współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich, które wspiera wydarzenia
poprzez swoją pracę, umiejętności oraz przekazywanie artykułów spożywczych
wykorzystywanych podczas spotkań i imprez

- wspólne gotowanie z dziećmi(ciasta, pizza, desery) w ramach„Kulinarnych piątków”

- prowadzony jest świetlicowy facebook,

- odbywają się zajęcia plastyczne, z wykorzystaniem różnego rodzaju materiałów: krepiny,
papieru, kamieni, drewna, makaronu, sprayów, cukierków, koralików, złotek, sreberek.

- Z dorosłymi odbywają się cykliczne spotkania głównie kulinarne, ale tematyka bywa
również inna. Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich owocuje chętnym udziałem pań we
wszystkich wydarzeniach, które mają miejsce w świetlicy jak również tym, że panie wspierają
te wydarzenia poprzez podarowanie swojej pracy, umiejętności bądź artykułów potrzebnych
podczas spotkań prowadzonych w świetlicy.

- Ogromnym utrudnieniemjest wdrażany od czerwca projekt „Mazowszanie budujemy
społeczeństwo informacyjne na Mazowszu”. Dezorganizuje pracę, - trudno było poczynić
jakieś plany związane z wykorzystaniem dużej sali z uwagi na wielokrotne wizyty mające na
celu usunięcie usterek. Problematycznejest również korzystanie ze sprzętu.

Urzut

Pozazajęciami zorganizowanymiuczestnicy, którzy na co dzień odwiedzają świetlicę
korzystają z komputerów i Internetu, grają w tenisa stołowego oraz bilard, odrabiają lekcje,
przygotowują gazetki tematyczne i dekoracje okolicznościowe. Oferta warsztatowa świetlicy
jest kierowana nie tylko do dzieci, ale także do osób dorosłych.

Wolica



-duże zainteresowanie działalnością świetlicy ze strony rodziców, wsparcie i nieoceniona
pomocze strony Rady Sołeckiej i Sołtysa

- zbiórka pieniędzy na rzecz WOŚP

- dzieci z grupy tanecznej wzięły udział w pokazie podczas imprezy „Zatracając się w tańcu”
maj 2015w NOK

- przygotowanie pokazu Eko Moda (Piknik Rodzinny)

- w piątki odbywająsię zajęcia taneczne dla dzieci i aerobic dla dorosłych

Z powodu budowytrasy szybkiego ruchu było utrudnione dojście do świetlicy, co
spowodowało zmniejszeni frekwencji.

Rozalin

Świetlica w Rozalinie integruje ludność Rozalina na dwóch podstawowych poziomach:
społeczno-międzypokoleniowym oraz ludność napływowej z rdzennymi mieszkańcami. Jest
to miejsce nie tylko spotkań, ale także miejsce pobudzające działania twórcze. Bardzo dobre
relacje z Radą sołecką i sołtysem. Świetlicę doposażono — lustra, regał, wieszaki, firany,
lampki.

Rada sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, Niepubliczne Przedszkole Kubuś, Delikatesy u
Ryby, Wenta - fundatorzy prezentów mikołajkowychdla dzieci.

V. POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE
- Dzieci ze świetlic oraz instruktorzy integrują się podczas imprez między świetlicowych
organizowanychcyklicznie przez świetlice, co najmniej 2 razy w roku.
- Nadarzyński Ośrodek Kultury corocznie dla dzieci ze świetlic organizuje bardzo atrakcyjny
Dzień Dziecka. W tym roku dzieci zostały zaproszone Farmę Iluzji. Był to całodniowy
wyjazd w całości sfinansowany przez NOK.
- Świetlice w Młochowie i Parolach zostały wyposażone w nowysprzęt komputerowyi
meble.

- zakończono cykl warsztatów dla rodziców pt. „Szkoła dla Rodziców. Kocham i wymagam,
czyli jak skutecznie porozumiewaćsię z dziećmi.” — współfinansowane przez NOK
- złożono 3 wnioski aplikacyjne, w tym do:
1. MKiDN — w ramach programu „Kultura dostępna”, pod nazwą „Teatralne eksploracje” —
wniosek otrzymał dotację w wysokości 12.000zł.
2.Fundacji BGK — „Kino w walizce” —warsztaty animacji dla dzieci i rodziców
3. Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności — „Szansa na przyszłość”
- z inicjatywy mieszkańca — od maja w NOK odbywają się spotkania osób twórczych projekt
pod nazwą „, Od ósmej do dziesiątej”
- odbyła się I edycja ogólnopolskiej imprezy „Nokaut”, czyli Przegląd Jednoosobowych Form
Śmiesznych

- ogłoszono konkurs” Filmik z wakacji”



- Zokazji 10. rocznicy śmierci Jana PawłaII — zorganizowano koncert w kościele pw. św.
Klemensa

- inauguracja UTW — wykładz prof. Jerzym Bralczykiem
- kolejna premiera NOK! Teatru — dwa przedstawienia :*Ławeczka” i „I Have Money” — w
wykonaniu aktorów amatorów — mieszkańców gminy, reżyseria Kamila Michalska
- zespół Nok Pęd Band — nagrał w profesjonalnymstudiu 5 utworów na płytę, którą NOK
zamierza wydać w 2016r.
- Zakupiono projektor multimedialny i zainstalowano pod sufitem w sali widowiskowej
- w Młochowie powstał dziecięcy kabaret Biedronki
- Wyróżnienie dla Klaudii Jagodzińskiej, przygotowanej przez Annę Balsam instruktor NOK
w Konkursie Recytatorskim „Warszawska syrenka” — poziom powiatowy
- otwarto zajęcia z malarstwa dla dorosłych
- cykliczne treningi w świetlicy w Młochowie — zajęcia z instruktorem ping ponga
- salę w piwnicy zaadaptowano na potrzeby małych dzieci — pod nazwą „Strefa dziecięca”
- przedstawienie „„Ławeczka” NOK! Teatru zakwalifikowało się do II Ogólnopolskiego
Festiwalu Sztuk Komediowych Teatrów Amatorskich „Decha” w Bielsku Podlaskim
- UTW -zapisało się 70 osób, w ramach UTW odbywająsię zajęcia komputerowe, nauka
angielskiego, gimnastyka geriatryczna, zajęcia z malarstwa, warsztaty literackiei zespół
muzyczny, oraz wykłady z historii sztuki, a także popołudniowe wykłady monograficzne
(otwarte) z zakresu profilaktyki zdrowia, wiedzy o konstytucji i innych.
- Modernizacja NOK

DYR(i OR

kamiie pd



NADARZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
Pl. Poniatowskiego 42

05- 830 Nadarzyn
woj. mazowieckie
tel./fax 729-89-15

Sprawozdanie finansowe z działalności Nadarzyńskiego

Ośrodka Kultury za 2015 rok

 

 

Narodowego

Lp. Rodzajprzychodów Plan Wykonanie

I  |Przychody własne- wpłaty za zajęcia merytoryczne 90 310,00 84 787,50
2  |Przychody własne — wynajem, sponsoring i inne 80 200,00 50 782,00
3  |Dotacja od organizatora 1 445 000,00 1 445 000,00

4  |Odsetki kapitalizacyjne 300,00 76,47
5  |Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa

12 000,00 12 000,00
 

l
| Razem planowane przychody  1 627 810,00 1 592 645,97
 

 

 

 

   Socjalnych  

Lp. Rodzaj kosztów plan Wykonanie

1. Wynagrodzenia 898 810,00 887 022,64
- wynagrodzenie osobowe 556 244,00 550 220,90
- nagrody 30 000,00 29 930,48
- nagroda dla osób zarządzających 20 160,00 20 152,20
- nagroda jubileuszowa 7216,00 7 214,27
- ubezpieczenie społeczne 109 150,00 105 545,91

- fundusz pracy 12 540,00 11 966,45

- świadczenia na rzecz pracowników 3 500,00 2 360,00

- ryczałt samochodowy 3 000,00 2 792,28
Wynagrodzenia bezosobowe

- umowy zlecenia i o dzieło 157 000,00 156 840,15

2. |Utrzymanie siedziby NOK i placówek 218 200,00 200 758,46
- energia elektryczna 39 200,00 35 783,60
- gaz, woda, Ścieki 62 600,00 59 268,92

- art. biurowe 6 500,00 4 427,66
- art. czystościowe 6 400,00 4 792,48

- podatki, opłaty, ubezpieczenia 3 500,00 1 354,68
- usługi obce 11 700,00 11 601,42
- usługi telekomunikacyjne 11 600,00 10 365,81
- opłaty pocztowe i bankowe 3 200,00 2159,75
- usługi informatyczne - oprogramowanie 6 700,00 6 659,59
- obsł. kotłownic.o.i instalacji klimatyzacyjnej 15 800,00 15 059,76

- naprawy, modernizacje i drobne remonty 48 000,00 47 367,61
- wydatki bieżące 3 000,00 1917,18

3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 11 920,00 11 854,55  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Lp. Rodzaj kosztów plan Wykonanie

4

|

Wyposażenie 39 700,00 39 616,05

5.

|

Organizacja wycieczek i wyjazdów 30 000,00 27 111,27

6. |Dożynki gminne 107 725,00 107 720,58

7.

|

Imprezy plenerowe 156 275,00 156 190,47

8.

|

Organizacja imprez artystycznych 117 400,00 117 235,99

9. |Materiały do zajęć merytorycznych 36 000,00 35 927,79

10. |Materiały reklamowe 6 280,00 5 897,89

11. |Szkolenia, dokształcanie 5 500,00

Razem planowane koszty 1 627 810,00 1 594 782,09
 

Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2015 rok

 1. |Saldo początkowe na dzień 01.01.2015 182,21

 2. |Przychody 1 592 645,97

 

 

    
 

 

 

Należności z 2014 r. 2917,39
3.

|

Wydatki 1 594 782,09
4.

|

Saldo końcowe- na dzień 31.12.2015 r. 963,48

Stan należności i zobowiązań na koniec 2015 roku

należności razem 1 288,88

w tym; wymagalne 1 030,00
niewymagalne 258,88

zobowiązania razem 22 714,29
w tym; wymagalne 0,00

niewymagalne 22 714,29   
 

EUR

Kamila Mich

 


