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SPRAWOZDANIE
z działalności
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.
Nadarzyński Ośrodek Kultury, zwany w skrócie NOK jest gminną instytucją kultury i działa
na podstawie:
• ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.
1591 ze zm.);
• ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz.123 ze zm.);
• ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148
ze zm.);
• uchwały Nr VI/59/99 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 lutego 1999r.w sprawie utworzenia
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury oraz zatwierdzenia Statutu (z późn. zm.).
• statutu NOK, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV.295.2016 Rady Gminy
Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany statutu NOK, oraz zatwierdzenia
Statutu (Dz. Urzęd. Woj. Maz. Z 2016r. poz.11057, z dnia 9 grudnia 2016r.)
NOK, jako samorządowa instytucja kultury wspiera i animuje społeczno – kulturalną
aktywność mieszkańców gminy realizując zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i
upowszechniania kultury oraz komunikacji społecznej.
Działalność merytoryczna adresowana jest do odbiorców w różnym wieku, o różnych
potrzebach i zainteresowaniach. Celem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych
mieszkańców, prowadzenie różnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę
oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej. 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 – odbywające się w siedzibie
NOK:
1. Taneczny mix - elementy teatru tańca, taniec jazzowy, prowadzi Paulina Piśkiewicz, w
zajęciach uczestniczyło – średnio 42 dzieci;

2. Zajęcia baletowe (2 grupy: dzieci w wieku 3-5 lat i dzieci 6 -11 lat), 2 razy w tygodniu,
instruktor Agnieszka Biedrzycka, w zajęciach uczestniczyło średnio 44 dzieci;
3.„Akademia Tęczowa”, instruktor - Elżbieta Baur. Zajęcia plastyczne prowadzone dla dzieci
w wieku 4-14 lat. W zajęciach uczestniczyło ok 87 dzieci;
4. Pracownia modelarska - instruktor Włodzimierz Wencel. Średnio miesięcznie z zajęć
korzystało 10 osób;.
5. Akademia Rękodzieła (dla dorosłych) – instruktor Marzena Latoszek. Z zajęć korzystało 9
osób;
6. Warsztaty Fotograficzne (dot. fotografii cyfrowej) – 1 raz w tygodniu, 5 uczestników,
prowadzi Marek Zdrzyłowski;
7. Zespół wokalno-instrumentalny NOK PĘD BAND – prowadzi Marek Rejnowicz, 8 osób,
raz w tygodniu – zajęcia nieodpłatne;
8. Malarstwo dla dorosłych – prowadzi Bożena Woźniakiewicz, raz w tygodniu – 5 osób
9. Gordonki – zajęcia umuzykalniające dla dzieci 0-3, od marca, raz w tygodniu, prowadzi A.
Tkaczyk – średnio 6 dzieci + opiekunowie;
10. Warsztaty filozoficzne dla dzieci – raz w miesiącu, nieodpłatne, 4-6 dzieci, prowadzi
Agata Kłocińska
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
11 Gimnastyka geriatryczna, 2 razy w tygodniu - instruktor Agnieszka Biedrzycka
(nieodpłatne), ok.40 osób;
12. Zajęcia artystyczne z Markiem, raz w tygodniu, 12 osób, prowadzi Marek Rejnowicz –
zajęcia nieodpłatne;
13. Malarstwo dla dorosłych – prowadzi Bożena Woźniakiewicz, raz w tygodniu – 17 osób,
zajęcia nieodpłatne;
14. Zumba, raz w tygodniu, od marca, zajęcia nieodpłatne, prowadzi K. Łukasik – ok. 20
osób;
15. Nauka języka angielskiego, raz w tygodniu, zajęcia nieodpłatne, prowadzi M. Wiącek – w
sumie 20 osób w trzech grupach;
16. Zajęcia komputerowe, raz w tygodniu, zajęcia nieodpłatne, prowadzi D. Sikorzak – w
sumie 30 osób w trzech grupach;
17. Klub literacki, raz w tygodniu, prowadzi Dorota Suwalska, - 8-6 osób, zajęcia
nieodpłatne, raz w miesiącu, 1,5 h
II. 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 3 razy w tygodniu - lektor Marzena Wiącek;
6. Hip hop – Klub Grawitacja, 1 raz w tygodniu;
7. Studio wokalne Bożeny Zalewskiej – raz w tygodniu;
8. Zajęcia komputerowe dla dzieci – raz w tygodniu.

III. KALENDARIUM IMPREZ

STYCZEŃ
10.01.2016 r.- Finał WOŚP
13.01. 2016 r.- Wykład otwarty UTW Historia sztuki „Między antykiem a odrodzeniem”
Natalia Obrębska, liczba osób 12
16.01.2016 r. - Przedstawienie „Wigilia z Polską” Teatr Studio-2 z Pruszkowa - liczba osób
30
17.01. 2016 r.- warsztaty filozoficzne dla dzieci – Joanna Wągiel, liczba osób 6
17.01.2016 r.- Teatrzyk w walizce-„Mała Królewna” Teatr Kuffer, liczba osób 32
18.01.2016 r.- Wykład otwarty UTW „Fakty i mity transfuzjologii” dr Bożena Sobecka,
liczba osób 10
18.01.2016 r.- Hofesinka (teatr improwizowany) dla Gimnazjum – ok. 130 osób
20.01.2016 r.- Wykład otwarty UTW Vademecum konstytucyjne „Od uchwały Rady gminy
do ustawy sejmowej, czyli kilka słów o źródłach powszechnie obowiązującego prawa” dr
Marcin Bąkiewicz - 7 osób
22.01.2016r. – Koncert z cyklu Spotkania z muzyką – Filharmonia Narodowa dla szkół – SP
Rusiec
22.01.2016 r.- Kino Nokowe – projekcja filmu „One man show” + spotkanie z reżyserem – 20
osób.
23.01.2016 r.- Koncert Noworoczny Justyna Reczeniedi, Łukasz Gaj, Bartłomiej, liczba osób
60
28.01.2016 r.- Wykład otwarty UTW „Koncepcja szczęścia w filozofii starożytnej” Joanna
Wągiel - 12 osób
LUTY
01-12.02. 2016 r.-Ferie zimowe, liczba osób 30/25
06.02.2016 r.- Bal karnawałowy, liczba osób 55
13.02.2016 r., Przedstawienie „Kochanek Sybilli Thompson” w wykonaniu TEARTRALNII,
czyli Teatru Dojrzałego działającego przy Stowarzyszeniu K40, liczba osób 42,
14.02.2016 r.- wyjazd do Teatru Polonia w Warszawie na przedstawienie „Kantata na cztery
skrzydła”

14.02.2016 r.- Kino nokusiowe –projekcja filmów animowanych + warsztaty, liczba osób 18
20.02.2016 r.- Teatr Improwizowany „Hofesinka Reperuje Świat” - liczba osób 68
21.02.2016 r. - Koncert z cyklu „Czym skorupka..” - „Trubadurzy i waganci czyli dworscy
muzykanci” – ok. 25 osób
25.02.2016 r.- 39 konkurs recytatorski Warszawska Syrenka-eliminacje gminne
26.02.2016r. – Koncert z cyklu Spotkania z muzyką – Filharmonia Narodowa dla szkół – SP
Rusiec
27.02.2016 r. - TYBET-wystawa fotografii, spotkanie z autorką książki „Tybet w drodze do
Kumbum”+koncert Andrzeja Antolaka - liczba osób 35
28.02.2016 r. - Warsztaty filozoficzne dla dzieci 5-7 lat „Jak istnieje dobro” prowadzi Agata
Kłocińska liczba osób 6,
28.02. 2016 r.- Teatrzyk w walizce „Księżniczka na ziarnku grochu czyli marchewka z
groszkiem” Teatr Wariacja – ok. 60 osób – rodzice + dzieci

MARZEC
02.03.2016 r.- UTW Historia sztuki „Renesans-malarstwo i rzeźba” Natalia Obrębska, liczba
osób 8
04.03.2016 r.- Kino nokowe – projekcja Teatru TV ”Golgota wrocławska”+ spotkanie z
reżyserem Janem Komasą, liczba osób 40
05.03.2016 r. - Darcie pierza zamiast darcia kotów, czyli Dzień Kobiet w NOK – m.in.
wywiady z mieszkankami Gminy, oraz monodram w wykonaniu Katarzyny Kołeczek ”Co
modna pani wiedzieć powinna” liczba osób 100
06.03.2016 r. - Warsztaty filozoficzne dla dzieci 5-7 lat „Marzenia a rzeczywistość” Agata
Kłocińska liczba osób 6
06.03.2016 r. - Teatrzyk w walizce, Teatr Bajlandia „ Awanturka z leśnego podwórka”, liczba
osób 70
07.03.2016 r.- UTW Wykład monograficzny „Sytuacja kobiet w Japonii” Olga Barbasiewicz
09.03.2016 r.- UTW Historia sztuki „Architektura renesansowa” Natalia Obrębska, liczba
osób 10
13.03.2016 r. - Koncert z cyklu Czym skorupa za młodu…”Gadająca tykwa”, liczba osób 40,
14.03.2016 r. - Projekcja filmu „QUO VADIS, HOMO? Jeźdźcy Apokalipsy” oraz spotkanie
z reżyserem Maciejem Woźniakiewiczem mieszkańcem Nadarzyna, liczba osób 16,

15.03.2016 r.- Zakończenie Konkursu Palma i Pisanka
17.03.2016 r.- UTW Filozofia „O filozofii, czym jest i czy jest nam dziś potrzebna?, Joanna
Wągiel, 10 osób
18.03.2016r. – Koncert z cyklu Spotkania z muzyką – Filharmonia Narodowa dla szkół – SP
Nadarzyn
18.03.2016 r. - Kino nokowe - projekcja filmu„Przypadek” K.Kieślowskiego, gość aktorka
Marzena Trybała, liczba osób 20
23.03.2016 r. - UTW Vademecum konstytucyjne „Instytucja prezydenta we współczesnych
ustrojach państwowych” dr Marcin Bąkiewicz,9 osób
30.03.2016 r. - UTW Wykład z historii sztuki, prowadzi Natalia Obrębska, liczba osób 10
KWIECIEŃ
02.04.2016 r., „Klancyk gra longplay” – przedstawienie improwizowane, liczba osób 30 –
03.04.2016 r. - Warsztaty filozoficzne dla dzieci 5-7 lat „Czas, czy biegnie?”, prowadzi Agata
Kłocińska, liczba osób 6,
03.04.2016 r.- Teatrzyk w walizce „Przygody Małpki Malwinki”, Teatr Kuffer, liczba osób
60
04.04.2016 r.- UTW „W drodze na najwyższe szczyty Afryki: Tanzania, Kenia, Uganda,
Rwanda, Burundi” Robert Gondek, liczba osób 20
10.04.2016 r.- Z cyklu „Czym skorupka za młodu…” „Z akordeonem przez świat”, 23 osoby
11.04.2016 r.- „Las Katyński” projekcja filmu Marcela Łozińskiego oraz spotkanie z
Witoldem Wasilewskim – 13 osób
13.04.2016 r.- UTW Historia sztuki „Sztuka Baroku i architektura wielkich przemian”
Prowadzi Natalia Obrębska, liczba osób 11
14.04.2016 r.- UTW Filozofia „Stoicyzm i postawa stoicka” Joanna Wągiel, 14 osób
15.04.2016 r.- Kino nokowe projekcja filmu dokumentalnego „Jesteśmy waszymi
przyjaciółmi” + spotkanie z przedstawicielem PAH, liczba osób 10
16.04.2016 r.- Dzień Książki- spotkanie z Grzegorzem Uzdańskim, liczba osób 10
22.04.2016 r.- Koncert „Atramentowa” Stanisławy Celińskiej z zespołem pod kierownictwem
Macieja Muraszko, liczba osób 150
25.04.2016 r.- UTW - Przedstawienie Teatru Kiosk Ruchu z Podkowy Leśnej, liczba osób 12

27.04.2016 r.- UTW Historia sztuki „Od klasycyzmu do postimpresjonizmu” Natalia
Obrębska, liczba osób 10
27.04.2016 r.- UTW Vademecum konstytucyjne - wykład dr. M. Bąkiewicz – 11 osób
29.04.2016r. – Koncert z cyklu Spotkania z muzyką – Filharmonia Narodowa dla szkół – SP
Wola Krakowiańska
MAJ
08.05.2016 r.- Warsztaty filozoficzne dla dzieci 5-7 lat „Dlaczego ludzie chcą być wolni”,
prowadzi Agata Kłocińska, liczba osób 6
08.05.2016 r.- Teatrzyk w walizce przedstawienie RYBAK – Turecki Teatr Cieni Ka, liczba
osób 68
11.05.2016 r.- UTW Historia sztuki „Architektura współczesna-od modernizmu do high-tech”
Natalia Obrębska, liczba osób 10
12.05.2016 r.- UTW Filozofia „Człowiek w świecie wartości. O aksjologii”, 9 osób
13.05.2016r. – Koncert z cyklu Spotkania z muzyką – Filharmonia Narodowa dla szkół –
Gimnazjum w Nadarzynie
15.05.2016 r.- Impreza taneczna Pauliny Piśkiewicz „Zatracając się w tańcu”, „NIE/Wolni” –
150 osób
17.05.2016 r.- UTW „Stopy w roli głównej” Pielęgnacja i profilaktyka Maria Klamczyńska,
liczba osób 14
21.05.2016 r. - Uwolnij garaż, liczba wystawców 10
21.05.2016 r. - „O uchodźcach językiem filmu” projekcja, dyskusja, warsztaty-dla chętnych,
liczba osób 40
22.05.2016 r. - Koncert z cyklu „Czym skorupka za młodu…” Muzyka jedwabnego szlaku –
12 osób
23.05.2016 r.- UTW Witold Czuksanow „Magnolie do każdego ogrodu oraz wszystko, co
chcielibyście wiedzieć o ogrodnictwie”, liczba osób 14
25.05.2016 r.- UTW Historia sztuki „Sztuka współczesna-malarstwo, rzeźba i nowoczesne
media” Natalia Obrębska, liczba osób 10
CZERWIEC
5.06.2016r. – współorganizacja z GODM „Tęcza” Pikniku Rodzinnego
10.06.2016r. – Koncert z cyklu Spotkania z muzyką – Filharmonia Narodowa dla szkół – SP
Nadarzyn

11.06.2016 r.- Uroczyste zakończenie Roku Akademickiego UTW – pokaz zumby w
wykonaniu studentów UTW, pokaz programu kabaretowego „Wierszyki dla Niegrzecznych
Dzieci” w reżyserii Kamili Michalskiej, wręczenie nagród najlepszym studentom + recital
Lidii Stanisławskiej, liczba osób 80
12.06.2016 r.- w ramach 17 Urodzin NOK - pokaz grup tanecznych NOK - balet, hip-hop i
taniec nowoczesny - liczba osób 120
12.06.2016 r. - Warsztaty filozoficzne dla dzieci 5-7 lat pt. ”Po co ludziom nuda”
liczba osób 7

,

12.06.2016 r. - Z cyklu teatrzyk w walizce przedstawienie „Smoczysko Zamczysko” w
wykonaniu seniorów współpracujących ze Stowarzyszeniem K40, oraz "Sen o Stworzeniu
Świata" w wykonaniu młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie grupa teatralna "Wielkie Jajo" prowadzona przez Karolinę Skrzyńską – ok.100 osób.

18.06.2016 r. - W ramach 17 Urodzin NOK –program kabaretowy w wykonaniu Artura
Andrusa + wręczenie, osobom wspierającym NOK, statuetek „Świadectwo z czerwonym
paskiem”, liczba osób 250
19.06.2016 r. - W ramach 17 Urodzin NOK - występy solistów i zespołów wokalnoinstrumentalnych, liczba osób 80
LIPIEC
27.06. – 15.07 LATO W NOK – warsztaty dla dzieci 7-10 lat – 90 osób
10.07. Koncert w parku w Młochowie, w ramach cyklu zaPARKuj w MŁOCHOWIE KWARTET SMYCZKOWY ESPRESSO - 120 osób
16.07. Koncert w parku w Młochowie, w ramach cyklu zaPARKuj w MŁOCHOWIE
„ŚWIAT TANGA” zespół SENTIDO DEL TANGO, 120 osób
19-20.07. WARSZTATY LAST MINUTE – zakładki do książek – 10osób
23.07. Koncert w parku w Młochowie, w ramach cyklu zaPARKuj w MŁOCHOWIE
„CZAR OPERETKI” zespół ARTES ENSEMBLE, 120 osób
26.07 WARSZTATY LAST MINUTE – warsztaty introligatorskie – szycie woluminu - 10
osób
28.07 WARSZTATY LAST MINUTE - warsztaty introligatorskie – okładka do książki,
notesu - 10 osób
31.07. Koncert w parku w Młochowie, w ramach cyklu zaPARKuj w MŁOCHOWIE zespół
„CUP OF TIME”, ok.120 osób

SIERPIEŃ
1 - 2.08 WARSZTATY LAST MINUTE – śladami Powstania warszawskiego – wóz bojowy
Kubuś - warsztaty modelarskie - 10 osób
07.08 Teatrzyk dla dzieci w parku w Młochowie - „PROT I FILIP” Teatru odskocznia, 120
osób
9.08 WARSZTATY LAST MINUTE – quilling – 10osób
1.08 WARSZTATY LAST MINUTE – lalki z rajstop - 10 osób
14.08 Koncert w parku w Młochowie, w ramach cyklu zaPARKuj w MŁOCHOWIE - „THE
NEW WARSAW TRIO”, ok. 110 osób
17.08 WARSZTATY LAST MINUTE – WARSZTATY TEATRALNE, 10 OSÓB
21.08 Koncert w parku w Młochowie, w ramach cyklu zaPARKuj w MŁOCHOWIE -zespół
A LITLLE JAZZ ORCHESTRA – ok. 70osób
WRZESIEŃ
04.09 DOŻYNKI
17.09 Uwolnij garaż - 8 stoisk ok. 60 osób
17.09 Spotkanie z Anną Kaszubską i Zargan Nasordinovą autorkami książki „186 Szwów. Z
Czeczenii do Polski. Droga Matki” - 30 osób
18.09 Koncert z cyklu „Czym skorupka za młodu” – Laura Palmer Cover Story Dzieciom - 50
osób
23.09 z cyklu „SPOTKANIA Z MUZYKĄ” – koncerty Filharmonii Narodowej dal szkół NA POLSKĄ NUTĘ/POD BOKI I Z PRZYTUPEM – koncert dla SP w Woli
Krakowiańskiej,
25.09 Warsztaty filozoficzne dla dzieci 5-7 lat - 8 OSÓB
25.09 z cyklu „Teatrzyk w walizce” - „SMOCZYSKO ZAMCZYSKO” - 80 OSÓB
PAŹDZIERNIK
1.10. Inauguracja roku akademickiego UTW 2016/2017 – 80 osób
2.10. Kino nokusiowe – „Jak animować samego siebie” - 40 osób
7.10. z cyklu „SPOTKANIA Z MUZYKĄ” – koncerty Filharmonii Narodowej dla szkół TEATR MUZYCZNY – PÓŁ ŻARTEM , PÓŁ SERIO – koncert dla Gimnazjum w
Nadarzynie
7.10. Kino nokowe – Zabawne z niezwykłym, czyli filmy Kordiana Kądzieli - 11 osób

8.10. Wernisaż malarstwa Doroty Truszczyńskiej i koncert zespołu KSIĘŻYC, 50 osób
9.10. Z cyklu koncerty dla dużych i małych – koncert „Gitarowe wariacje” - 40 osób
20.10. Wykład otwarty UTW FILOZOFIA „STOICYZM. HEDONIZM. EPIKUREIZM”, 5
osób
13.10. Wykład otwarty UTW PRAWO "PRAWO SPADKOWE, cz. I", 6 osób
15.10. Wyjazd zespołu „Młodzi Duchem” na Przegląd Twórczości Seniorów PRUSZKÓW

MOK

15.10. Wyjazd ze spektaklem NOK! Teatru „ŁAWECZKA” do Podkowy Leśnej, CKIO
19.10. Wykład otwarty UTW VADEMECUM KONSTYTUCYJNE „Czy potrzebna nam
zmiana konstytucji”, 3 osoby
22.10. Przedstawienie „Podejrzana osoba” - TO MASZ TEATR, 35osób
23.10. Wyjazd do Muzeum narodowego w Warszawie – 30 osób
23.10. Warsztaty filozoficzne dla dzieci 5-7 lat - 8 osób
23.10.z cyklu Teatrzyk w walizce przedstawienie Teatru Tup tup – „Ojciec wie najlepiej” 100 osób
24.10. Wykład otwarty „O ŻYCIU, MĘCZEŃSTWIE I ŚMIERCI BŁ. KS. JERZEGO
POPIEŁUSZKI, 30 osób
27.10. IV Nadarzyńskie Dni Profilaktyki – wykład dr. Woronowicza - „100 PYTAŃ DO DR
BOHDANA WORONOWICZA – porozmawiajmy o uzależnieniach – 70osób –
współorganizacja z Ogniskiem Tęcza
29.10. Wyjazd zespołu Młodzi Duchem do Raszyna na III Przegląd „ŚPIEWAM, BO
LUBIĘ”
LISTOPAD
3.11. Kino nokowe – Spotkanie z Wojciechem Tochmanem, oraz projekcja filmu
dokumentalnego „ZIMA NA LAMPEDUSIE” -22osób
4.11. NOK! TEATR –„ ŁAWECZKA” świetlica NOK w Rozalinie - 30 osób
5.11. Joanna Pawluśkiewicz w Improwizowanej Jednoosobowej Formie Śmiesznej! - 32
osoby
6.11. Andrzej Poniedzielski - "LIVE?" - 150 osób
11.11. Obchody Święta Niepodległości
13.11. Warsztaty filozoficzne dla dzieci 5-7 lat

13.11. Z cyklu Teatrzyk w walizce – przedstawienie Teatru Wariacja „Trzej Muszkieterowie i
D’Artagnan”
14.11. Wykład otwarty UTW „Edukacja w Japonii – wstęp do wyścigu szczurów, czy kuźnia
noblistów?” dr Olga Barbasiewicz – 10osób
15.11. Wykład otwarty UTW - Prawo spadkowe, cz2 adw. Katarzyna Brewińska - 10 osób
17.11. Wykład otwarty UTW - Filozofia „MIĘDZY WOLNOŚCIĄ, DETERMINIZMEM,
PRZEZNACZENIEM A PRZYPADKIEM, CO TO ZNACZY, ŻE CZŁOWIEK JEST
WOLNY” -10osób
18.11. z cyklu „SPOTKANIA Z MUZYKĄ” – koncerty Filharmonii Narodowej dla szkół MUSICA DA CAMERA/ DAWNE TAŃCE I MELODIE – dla SP Kostowiec
19.11. Koncert Natalii Przybysz -150 osób
20.11. Z cyklu koncerty dla dużych i małych – „TAJEMNICZA DUSZA SKRZYPIEC”45osób
24.11. Wykład otwarty UTW - „HELIOSFERA, CZYLI PODRÓŻ DO KRAŃCÓW
ZIEMSKIEGO ŚWIATA” prowadzenie Romana Ratkiewicz - 9osób
26.11. Bal Andrzejkowy - 70 osób
27.11. Wyjazd do Teatru Współczesnego - przedstawienie LEPIEJ JUŻ BYŁO - 30 osób
27.11. Kino nokusiowe – Filmy mistrza polskiej animacji – Witolda Giersza, oraz warsztaty
animacji filmowej – 11osób
GRUDZIEŃ
1.12. Wykład otwarty UTW Filozofia „Ideowe założenia nowoczesnego teatru. Wątki
filozoficzne, cywilizacyjne i artystyczne. Prowadzenie Joanna Imienowska - 5 osób
4.12. Mikołajki w NOK - przedstawienie „PROT I FILIP POMOCNICY ŚWIĘTEGO
MIKOŁAJA” -166 osób
10.12. Spotkanie z Jaśkiem Melą- 120 osób – współorganizacja z GODM Tęcza, w ramach
Dni Profilaktyki
11.12. Warsztaty filozoficzne dla dzieci w wieku 5-7 lat - 9 osób
11.12. Z cyklu koncerty dla dużych i małych: „OPERA … I O CO TYLE KRZYKU”?- 30
osób
12.12. – 21.12 Wystawa prac biorących udział w XIX Konkursie plastycznym„SZOPKA
BOŻONARODZENIOWA" – 16 prac

12.12. Wykład otwarty UTW - „PODSTAWY ŻYWIENIA 60+”prowadzenie Mariusz
Antonowicz psycho-dietetyk - 10 osób
13.12. Wykład otwarty UTW „PRAWO AUTORSKIE - KTO MOŻE BYĆ AUTOREM, CO
TO JEST UTWÓR?”, adw. Katarzyna Brewińska- 8 osób
14.12. Wykład otwarty UTW Vademecum konstytucyjne „KTO I W JAKI SPOSÓB
TWORZY PRAWO", dr Marcin Bąkiewicz – 5osób
16.12 z cyklu „SPOTKANIA Z MUZYKĄ” – koncerty Filharmonii Narodowej dla szkół KAROL KURPIŃSKI – ZAMEK NA CZORSZTYNIE – przedstawienie operowe- dla SP
Rusiec

ŚWIETLICE
ŚWIETLICA W MŁOCHOWIE
I. ZAJĘCIA STAŁE
- ceramika- prowadzi Katarzyna Przywecka, zajęcia 2 razy w tygodniu, w poniedziałki dla
dorosłych liczba uczestników 2-4 osoby, oraz czwartki dla dzieci liczba uczestników 14 osób
- teatralne- prowadzi Anna Balsam, , zajęcia odbywają się raz w tygodniu we środy, liczba
uczestników 7
- gimnastyka dla pań, prowadzi Monika Harasimiuk, zajęcia raz w tygodniu, w poniedziałki,
liczba uczestników 9 osób
- gimnastyka dla pań, prowadzi Monika Nagadowska, zajęcia raz w tygodniu w czwartki,
liczba uczestników 5 osób
- taneczne, prowadzi Agnieszka Biedrzycka Janik, zajęcia odbywają się we wtorki, raz w
tygodniu, liczba uczestników 7-8 osób
- ping- pong, prowadzi Piotr Witkowski, zajęcia raz we tygodniu w środy, liczba uczestników
9 osób w pierwszych miesiącach, w lutym tylko 3 osoby, w związku z tym od marca zajęcia
zostały zawieszone.
II. IMPREZY
- 9.01- spotkanie opłatkowe liczba uczestników 58 osób
- 9.02 - Bal Karnawałowy dla dzieci, liczba uczestników 12 osób
- 10.03 – „Makrama, czyli cuda ze sznurków”, liczba osób 5 osób
- 23.04 - „Wieczór w Kropki”, liczba uczestników 10 osób
- 25.05 - Dzień Gry Planszowej, liczba uczestników 14 osób

- 27.05 – udział dzieci ze świetlicy w imprezie zorganizowanej przez NOK z okazji Dnia
Dziecka – wyjazd do Warszawy do Hangaru 646 na trampoliny, następnie ognisko z
pieczeniem kiełbasek, zabawy i słodycze na terenie hotelu Perła Leśna
- 30.06 – z cyklu „Czwartki przy fontannie” – zabawy w plenerze
- Okres wakacyjny (lipiec-sierpień) ,,Czwartki przy fontannie'' średnio 15 osób
- 26 październik dzień gry planszowej 10 osób
- 7 grudnia rodzinne warsztaty teatralne 10 osób

ŚWIETLICA W WOLICY
I. ZAJĘCIA STAŁE
- zajęcia taneczne, prowadzi Paulina Piśkiewicz, liczba uczestników 11 - 1 raz w tygodniu
II. IMPREZY
-06.01.2016r.- Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców – ok 50 osób;
- 9.03.2016r. - Spotkanie wielkanocne połączone z robieniem palm - 9dzieci+7 dorosłych;
- 23.04.2016r. - Sprzątanie świata pod hasłem” Aktywizacja społeczności lokalnej” wraz ze
szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy przedmedycznej -15 dzieci +10
osób dorosłych;
- 27.05.2016r. - udział dzieci (11 osób) ze świetlicy w imprezie zorganizowanej przez NOK z
okazji Dnia Dziecka – wyjazd do Warszawy do Hangaru 646 na trampoliny, następnie
ognisko z pieczeniem kiełbasek, zabawy i słodycze na terenie hotelu Perła Leśna
- 04.06.2016r. - Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka - 35dzieci+25 osób dorosłych.
- 27.08.2016r.- „Pożegnanie lata” – ok. 900 osób

III. WARSZTATY/ZAJĘCIA JEDNORAZOWE
marzec - kreatywne tworzenie-decoupage (wazony) instruktor świetlicy 13 dzieci+6 mam.
-tradycje i zwyczaje wielkanocne instruktor świetlicy (pisanki, ozdoby wielkanocne)- 13
dzieci+8mam.
-08.04.2016r. Warsztaty twórcze z Anią Balsam - 15 dzieci.
-10.04.2016r. Warsztaty tworzenia lalek z p. Dorotą Marchwicką - 15 dzieci +4 mamy
maj - laurki dla mam Quling z p. Agnieszką Sokołowską - 11 dzieci

-21-29.10.2016r. Warsztaty Quilingu –zaproszenia i kartki świąteczne. Z p. Agnieszką
Sokołowską i instruktorem świetlicy 16 dzieci + 3 mamy
-18-26.11.2016r. Warsztaty ”Szopka Bożonarodzeniowa” z pomocą p .Ilony Świergiel
dzieci +4 osoby dorosłe.

10

-03-10.12.2016r. Warsztaty z masą solną” Ozdoby świąteczne -aniołki, serduszka,
dzwonki)12 dzieci +5 mam .Z p .Moniką Majewską i instruktorem świetlicy.
-16-17.12.2016r.Zajecia nt.” Ozdoby choinkowe z papieru”(pawie oczka, łezki, choinki,
bałwanki i inne) 12 dzieci +4 mamy.
-w grudniu przygotowywanie wspólnie z dziećmi z przedszkola w Wolicy części artystycznej
na spotkanie opłatkowe. Około 20 dzieci i 3 nauczycieli +dyr. przedszkola i instruktor rytmiki
i świetlicy.
IV. POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE
-bardzo dobra współpraca z sołtysem i Radą sołecką, dyrektorem i pracownikami przedszkola
oraz członkami koła LOK w Wolicy.
- rodzice uczestników świetlicy bardzo zaangażowani w działalność świetlicy.

ŚWIETLICA W ROZALINIE
I.ZAJĘCIASTAŁE
- ceramika dla dzieci (środa) prowadzi Katarzyna Przywecka, liczba uczestników: 8 osób, 1
raz
w
tygodniu
- ceramika dla dorosłych (piątek) Prowadzi Katarzyna Przywecka, liczba uczestników: 8
osób,
1
raz
w
tygodniu.
- podczas wakacji - zajęcia prowadzone przez Olgę Cieślak i Katarzynę Przywecką: rysunek,
malarstwo, batik, filc, ceramika
I.IMPREZY
- 30.01.2016 r. -Zabawa karnawałowa dla dzieci „W krainie fantazji” - 15 os.
- 27.05.2016r. – udział dzieci ze świetlicy w imprezie zorganizowanej przez NOK z okazji
Dnia Dziecka – wyjazd do Warszawy do Hangaru 646 na trampoliny, następnie ognisko z
pieczeniem kiełbasek, zabawy i słodycze na terenie hotelu Perła Leśna
4. listopada 2016r. – spektakl NOK! Teatru pt.Ławeczka” – 30 osób

II.WARSZTATY/ZAJĘCIA JEDNORAZOWE
1-5. 02. 2016 – 1 tydzień ferii zimowych, prowadzenie Olga Cieślak i Katarzyna Przywecka,
średnia: 6 os. dziennie
8-12. 02. 2016 – 2 tydzień ferii zimowych, prowadzenie Olga Cieślak i Katarzyna Przywecka,
– średnia: 8 os. dziennie
- Warsztaty wielkanocne – 6 spotkań w marcu 2016, prowadziła Olga Cieślak – 28
uczestników
- Szydełkowanie – 3 spotkania w marcu, prowadziła Olga Cieślak – 6 uczestniczek
- Wyszywanie „Wyszywamy na dzień mamy” 18, 20, 25 maja , prowadziła Olga Cieślak – 6
uczestniczek
24.04.2016- r. - Warsztaty językowo - plastyczne z Ludmiłą Laskowską-Pańków „Tam gdzie
żyją dzikie stwory” - 2 uczestniczki
03.08.2016r. – warsztaty dla dzieci z Ludmiłą Laskowską-Pańków „Tam, gdzie żyją dzikie
stwory”
10 – 12.08.2016r. – warsztaty dla dorosłych – farbowanie materiałów japońską techniką
szibori
25.08.2016r. – warsztaty dla dzieci z Ludmiła Laskowską-Pańków „Ciężko pracować trzeba
na kawałek chleba”
20.09 i 27.09.2016 – „Literkowe wyklejanki” – zajęcia plastyczne dla dzieci z Olgą
19.11.2016r. – warsztaty dla dzieci i dorosłych, prowadzone przez Olgę Cieślak - ozdoby i
kartki świąteczne wykonywane metodą quillingu
18.12.2016r. – warsztaty dla dzieci z Ludmiłą Laskowską – Pańków „Opowieść świąteczna o
choince i Bożym Narodzeniu”
III.

POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE

- duże zainteresowanie zajęciami ceramicznymi
- przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców Rozalina na temat działalności
świetlicy
- naprawa cieknącego dachu
- zmodernizowano teren zielony przy świetlicy – wyrównano, ogrodzono, posiano trawę
dzięki czemu można będzie prowadzić w okresie letnim zajęcia w plenerze.

ŚWIETLICA W PAROLACH
I. ZAJĘCIA STAŁE
- kulinaria dla dzieci, prowadzi: Monika Majewska liczba uczestników od 1 do 7,
1 raz w tygodniu – zwykle w piątki
- zajęcia plastyczne poświęcone różnej tematyce,
-gry planszowe

II. IMPREZY
-13.01.2016 r. - spotkanie opłatkowe, ok. 40 osób.
- 08.03.2016 r. - Dzień Kobiet, 12 osób.
- 17.04.2016 r.- Wkopanie kamienia węgielnego pod nowy budynek świetlicy - ok 50 osób.
- 23.04.2016 r.-Sprzątanie świata, 3 osoby.
-26.11.2016 r./kino nokusiowe/ 2 osoby.
- 10.12.2016 r. / kino nokusiowe/ 0 osób.

III. WARSZTATY/ZAJĘCIA JEDNORAZOWE
- 26.02.2016 r. - Tłoczymy kartki, Monika Majewska/6 osób,
- 08.04.2016 r.- Lalki z rajstop, Dorota Marchwicka/ 5 osób,
- 13.05.2016 r.- Warsztaty teatralne, Anna Balsam/ 1 osoba,
- 17-20.05.2016 r.-Decoupage, Monika Majewska/ 3 osoby,
- 12.06.2016 r. - Robimy przyborniki z tego co mamy, Monika Majewska/ 2 osoby,
- 14.06.2016 r. -Zabawa z filcem-etui na telefon, Monika Majewska/ 2 osoby,
- 15.06.2016 r.- Truskawkowo-robimy przetwory, Koło Gospodyń Wiejskich/4 osoby,
- 28.06.2016 r. - Ozdobne pudełko z papieru - Monika Majewska/ 2 osoby.
Średnio raz w miesiącu odbywają się spotkania KGW poświęcone różnej tematyce, m.in.
spraw organizacyjnych.
- 11.07.2016 r./ Wiśniowo-czyli robimy przetwory/ Koło Gospodyń Wiejskich/3 osoby,
- 18.07.2016 r. / Ogórki zza miedzy/ Koło Gospodyń Wiejskich/ 7 osób,

- 04.10.2016 r./ Warsztaty decoupagu/ Monika Majewska/ 5 osób,
- 11.10.2016 r. /Warsztaty ozdób z masy solnej/ Monika Majewska/ 0 osób,
- 16.11.2016 r. /Warsztaty kartek świątecznych metodą quillingu/ Agnieszka Sokołowska/ 6
osoby,
-02.12.2016 r. /Warsztaty świąteczne/ Monika Majewska / 2 osoby,
- 08.12.2016 r. /Domowe SPA/ Renata Janczarska/ 6 osób,
- 12.12.2016 r./Kulinaria-Wokół świątecznego stołu/ Monika Kołakowska oraz Mazowiecki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego/9 osób
IV. POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE
Odbywają się spotkania KGW średnio 1 raz w miesiącu, poświęcone różnej tematyce,
czasami dotyczą spraw organizacyjnych. Odbyło się spotkanie podczas, którego został
wybrany sołtys. Wsparcie Pań z KGW jak również Sołtysa jest bezcenne, nie tylko pomagają
w różnych przedsięwzięciach ale również służą pomocą (darowując np. jabłka, wiśnie czy
inne produkty spożywcze lub dbają o koszenie trawy czy odśnieżenie terenu)
ŚWIETLICA W URZUCIE
Świetlica w Urzucie w okresie do listopada 2016 r była nieczynna – remont i modernizacja
budynku.
W listopadzie odbyło się sprzątanie, zakupy niezbędnego wyposażenia
11.grudnia – uroczyste otwarcie - Impreza mikołajkowa dla dzieci – 50 dzieci

POZOSTAŁE
ISTOTNE
DZIAŁALNOŚCI NOK

INFORMACJE

DOTYCZĄCE

- Opracowano ankietę i przeprowadzono badania dot. oceny pierwszego roku działalności
UTW
- Przygotowano program kabaretowy ze studentami UTW pt” Wierszyki dla niegrzecznych
dzieci” – reżyseria Kamila Michalska
- Przy pomocy p .Katarzyny Dombskiej (UG) złożono 2 projekty:
1.”Aktywni seniorzy” – złożony do MPiPS w ramach Priorytetu Usługi społeczne
dla osób starszych w programie ASOS 2016 – wyjazdy do teatrów, muzeów, warsztaty dla
studentów UTW.
2. „Nadarzyn dla 50+” złożony w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów
Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych. Projekt obejmuje kurs
języka angielskiego oraz zajęcia komputerowe.

- Złożono wniosek do MKiDN – w ramach programu Infrastruktura domów kultury - na
zakup systemu nagłośnieniowego do sali widowiskowej.
- Poszerzono ofertę dla UTW o „jogę śmiechu” – raz w tygodniu
- Zainaugurowano 3 tygodniowe Lato w NOK!(dotychczas było dwutygodniowe)
- Instruktorka NOK Anna Balsam od września 2016- stycznia 2017 r. brała udział w
projekcie stypendialnym Agnieszki Szymańskiej (pedagoga teatru), przyznanym przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt: „Rozwój w kadrze”. Projekt adresowany był
do animatorów, instruktorów teatralnych. Celem projektu było podniesienie kompetencji
zawodowych instruktorów, indywidualny rozwój merytoryczny w ramach programu edukacji
teatralnej oraz stwarzanie warunków do wydobycia twórczego potencjału uczestników.W
ramach projektu czterokrotnie zostały zorganizowane warsztaty, które były połączone z
wyjściem do warszawskich teatrów. Dodatkowo spotkania te dały okazję do wymiany
doświadczeń i wzajemnej inspiracji. Końcowym etapem działań było zaprojektowanie
warsztatu. W związku z czym dnia 26 stycznia odbyły się po raz pierwszy warsztaty teatralne
skierowane do studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nadarzynie, które prowadziła
Anna Balsam.
- Otwarto świetlicę w Urzucie
- Przedstawienie NOK! Teatru „Ławeczka” grane było w :Pruszkowie (2 razy), w Podkowie
Leśnej i Rozalinie
- Anna Balsam instruktor NOK – dwukrotnie przeprowadziła zajęcia teatralne w szkole w
Młochowie
- od marca 2016r. NOK pracuje w każdą sobotę
- Instruktor tańca Paulina Piśkiewicz utworzyła klasę mistrzowską złożoną z najbardziej
utalentowanych tancerek, które po raz pierwszy wzięły udział w Warszawskim Konkursie
Tanecznym Solo Duo Trio. Oceniane były przez profesjonalne jury w składzie i
Trio Oliwia Rostkowska, Maria Świergiel i Zofia Świergiel – zajęło I miejsce w grupie
wiekowej gimnazjum
W kategorii Solo grupa wiekowa gimnazjum Patrycja Krupa zajęła III miejsce a
Aleksandra Chorek otrzymała Wyróżnienie
- uporządkowano i ogrodzono teren wokół świetlicy w Rozalinie
- Zespół NOK Pęd Band nagrał materiał na płytę, która zostanie wydana w 2017 roku
- W parku w Młochowie zainaugurowano pierwszą edycję cyklu koncertów muzyki
klasycznej i jazzowej, które odbywały się w lipcu i sierpniu na tarasie oficyny przy kościele
pod nazwą zaPARKuj w MŁOCHOWIE. Koncerty cieszyły się dużym zainteresowaniem
mieszkańców gminy, średnio na każdym z 7 koncertów było ok 120 słuchaczy. Projekt odbył
się pod patronatem wójta gminy Nadarzyn Janusza Grzyba, oraz marszałka województwa
mazowieckiego Adama Struzika, we współpracy z księdzem proboszczem Józefem
Ślusarczykiem.

