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Lp. 
Nazwa przedsię-

wzięcia 

Termin (określo-
ny w miesiącach) 

oraz miejsce 
przedsięwzięcia 

Organizator- pełna nazwa, 
adres, NIP, dane osoby 

reprezentującej 

Partnerzy (podmioty współ-
finansujące, współorganizu-

jące przedsięwzięcie) 

Zasięg przedsię-
wzięcia i odbiorcy 

Informacje dot. przedsięwzięcia np. charakterystyka, krótki opis, 
lub przekazane w załącznikach zdjęcia, wycinki z gazet. 

1.  

 
 

Festiwal Aktywności 
Społecznej  

i Kulturalnej Sołectw 
 
 
 

wrzesień, 
Gmina Jabłonna 

Lokalna Grupa Działania 
Zalew Zegrzyński, 

ul. Sikorskiego 11, lok. 413 
05-119 Legionowo 

NIP: 536-187-96-60 
Prezes: Edward Trojanowski 

Zarząd Województwa Mazo-
wieckiego, Związek Stowarzy-
szeń Partnerstwo Zalew Ze-
grzyńskiego, Gmina Gospo-

darz (każdego roku inna gmi-
na), 

Powiat Legionowski, Powiat 
Wołomiński, Powiat Wy-

szkowski 

Obszar Lokalnej 
Grupy Działania 

Zalew Zegrzyński; 
około 95 000 miesz-

kańców 

Festiwal jest jednym z najciekawszych i najbogatszych pod względem 
kulinarnym wydarzeń na mapie kulturalnej środkowego Mazowsza. 
Inicjatywa ma na celu pobudzenie aktywności i integrację mieszkań-
ców sołectw z gmin położonych w regionie Jeziora Zegrzyńskiego 
oraz uspołecznienie działań na rzecz rozwoju wsi i obszarów zależ-
nych od rybactwa. Festiwal służy również prezentacji dorobku spo-
łecznego i kulturalnego poszczególnych sołectw oraz miejscowego 
rękodzieła i regionalnych potraw. 

2.  
Kino Otwarte 

 
 

styczeń-czerwiec 
wrzesień-grudzień, 

Legionowo 

Powiatowa Instytucja Kultury 
w Legionowie, 

ul. Sowińskiego 15, 05-120 
Legionowo, Renata Sowiń-

ska – dyrektor 

Starostwo Powiatowe w Le-
gionowie, Urząd Miasta Le-
gionowo, MOK Legionowo 

Legionowo i powiat 
legionowski, miesz-
kańcy powiatu legio-
nowskiego, a także 
powiatów ościen-
nych i Warszawy 

Projekt Kino Otwarte, cieszący się bardzo dużą popularnością, reali-
zowany jest od września 2014 roku. W jego ramach pokazywane są 
wartościowe filmy polskie, dokumenty i krótki metraż. Za każdym 
razem po projekcji filmu odbywa się spotkanie z twórcami, bądź 
osobami tematycznie związanymi z problematyką filmu. 

3.  

Cudze chwalicie, 
swego nie znacie – 
projekcje filmowe 

 
 
 

dwa razy do roku: 
marzec, listopad 

Powiatowa Instytucja Kultury 
w Legionowie, 

ul. Sowińskiego 15, 05-120 
Legionowo, Renata Sowiń-

ska – dyrektor 

Starostwo Powiatowe w Le-
gionowie, 

Miejski Ośrodek Kultury w 
Legionowie 

Legionowo i powiat 
legionowski, miesz-
kańcy powiatu legio-
nowskiego, a także 
powiatów ościen-
nych i Warszawy 

Cykl ma na celu prezentację, często niedocenianych, walorów krajo-
znawczych i kulturowych Polski. Stanowi podróż do ciekawych, nie-
kiedy magicznych miejsc, ukazuje też sylwetki interesujących ludzi. 

4.  

W 80 dni… 
Spotkania z podróż-

nikami 
 
 

raz na kwartał: 
luty, kwiecień, 

październik, gru-
dzień 

Powiatowa Instytucja Kultury 
w Legionowie, 

ul. Sowińskiego 15, 05-120 
Legionowo, Renata Sowiń-

ska - dyrektor 

Starostwo Powiatowe w Le-
gionowie, 

Muzeum Historyczne w Legio-
nowie, Herbaciarnia „Tea 

Store” 

Legionowo i powiat 
legionowski, miesz-
kańcy powiatu legio-
nowskiego, a także 
powiatów ościen-
nych i Warszawy 

Cykl poświęcony podróżom, spotkaniom z ciekawymi ludźmi, pozna-
waniu odległych lub mniej odległych miejsc. 
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5.  

Gra miejska- szla-
kiem patrio-tycznym  
z okazji Święta Flagi 

 

2 maja Legionowo 
 

ZHP, ZOPAK, TPL, Urząd 
Miasta Legionowo 

 

Muzeum Historyczne w Legio-
nowie 

 

lokalny 
 

Gra miejska, w której: 
- trasy oparte są na legionowskim turystycznym szlaku „Polski Wal-
czącej”. Na każdej z nich znajdą się zadania nawiązujące do konkret-
nych punktów. 
- gra jest inspirowana harcerskimi grami terenowymi, 
- zawiera wiele ciekawych zadań (szyfry, zagadki, memory i wiele 
innych) 
- 3 możliwe trasy do wyboru w tym trasa rowerowa. 
- zadania są przygotowane również z myślą o rodzicach z młodszymi 
dziećmi. Zadania te są dość łatwe, a swoim tematem nawiązują do 
czasu wojny i tradycji harcerskich. 
Gra kończy się animacjami dla dzieci, koncertem, dla uczestników 
grochówka. 

6.  
Beef & Grill 

 
3 maja, Legionowo 

 

Urząd Miasta Legionowo 
ul. Piłsudskiego 41, 
05-120 Legionowo 

 

Miejski Ośrodek Kultury 
 

regionalny 
 

Piknik mający na celu zintegrowanie społeczności lokalnej, propago-
wanie wspólnego przygotowywania oryginalnych posiłków jak i kultury 
ich spożywania. Na piknik corocznie zapraszani są znani goście i 
mistrzowie kuchni. Organizowane są konkursy kulinarne dla miesz-
kańców gminy i powiatu oraz zawodowych restauratorów z całej 
Polski. Ważne jest również to, że organizowane są również warsztaty 
kulinarne oraz konkursy dla najmłodszych mieszkańców. Dodatkowo 
na wszystkich gości czekają atrakcje w postaci pokazów tanecznych, 
barmańskich, czy zdrowego gotowania. Występy kabaretów i lokal-
nych artystów. Do dyspozycji gości oddajemy także wiele stoisk i 
atrakcji. 

7.  

Wieczorki Kameralne 

 
 

czerwiec – wrze-
sień, Legionowo 

 

Urząd Miasta Legionowo 
ul. Piłsudskiego 41, 
05-120 Legionowo 

 

Miejski Ośrodek Kultury 
 

lokalny 
Wieczorki w Parku Zdrowia, których celem jest m.in. propagowanie 
muzyki klasycznej. Formuła pozwala na dotarcie do dużej grupy 
docelowej. Muzyka na żywo w wykonaniu profesjonalnych artystów. 

8.  
Rock&Cud 

 

15 sierpnia, Legio-
nowo 

 

Urząd Miasta Legionowo 
ul. Piłsudskiego 41, 
05-120 Legionowo 

Miejski Ośrodek Kultury 
 

regionalny 

Celem imprezy jest upamiętnienie rocznicy Bitwy Warszawskiej z 
1920 roku, nazywanej także Cudem nad Wisłą. Rock&Cud, nawiązu-
je do cudu nad Wisłą, ale też do rockowych tradycji naszego miasta. 
Podczas tej imprezy gościmy zawsze jeden z największych w Polsce 
zlotów motocyklowych. Jego uczestnicy zbierają się raz do roku – 
właśnie 15 sierpnia – w Radzyminie i stamtąd wyruszają śladem 
Bitwy Warszawskiej. Imprezie towarzyszy wiele atrakcji: postacie 
historyczne, wystawy historycznych zdjęć, koncerty zespołów rocko-
wych. 
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9.  
Noc Kultury 

 

wrzesień, Legio-
nowo 

 

Urząd Miasta Legionowo 
ul. Piłsudskiego 41, 
05-120 Legionowo 

Miejski Ośrodek Kultury, Mu-
zeum Historyczne, Miejska 

Biblioteka Publiczna, Powia-
towa Instytucja Kultury, 

Przedsiębiorstwo Wodociągo-
wo-Kanalizacyjne, Państwowa 
Straż Pożarna w Legionowie 

 

lokalny 

W ramach ogólnopolskiej akcji w Legionowie również organizowane 
jest wydarzenie, którego celem jest propagowanie znajomości litera-
tury narodowej. Odwiedzający park zdrowia mogą posłuchać inter-
pretacji tekstu w wykonaniu m.in. prezydenta miasta, radnych miej-
skich i powiatowych, dyrektorów instytucji kultury w powiecie legio-
nowskim, a także aktorów i poetów. W roku 2016 byli to Eustachy 
Rylski, Hanna Niewiadomska, Paweł Burczyk. 
Każdy, kto przyniesie ze sobą swój egzemplarz książki otrzymuje 
okolicznościową pieczęć, przygotowaną przez Kancelarię Prezyden-
ta RP, upamiętniającą wydarzenie. 

10.  
Narodowe Czytanie 

 

wrzesień, Legio-
nowo 

 

Urząd Miasta Legionowo, 
Miejska Biblioteka Publicz-
na, Powiatowa Instytucja 

Kultury w Legionowie, MOK 
 

 
lokalny/ 

ogólnopolski 

W ramach ogólnopolskiej akcji w Legionowie również organizowane 
jest wydarzenie, którego celem jest propagowanie znajomości litera-
tury narodowej. Odwiedzający park zdrowia mogą posłuchać inter-
pretacji tekstu w wykonaniu m.in. prezydenta miasta, radnych miej-
skich i powiatowych, dyrektorów instytucji kultury w powiecie legio-
nowskim, a także aktorów i poetów: W roku 2016 byli to Eustachy 
Rylski, Hanna Niewiadomska, Paweł Burczyk Każdy, kto przyniesie 
ze sobą swój egzemplarz książki otrzymuje okolicznościową pieczęć, 
przygotowaną przez Kancelarię Prezydenta RP, upamiętniającą 
wydarzenie. 

11.  

Narodowe Święto 
Niepodległości, 
Festiwal Gęsiny 

 

11 listopada, 
Legionowo 

 

Urząd Miasta Legionowo 
ul. Piłsudskiego 41, 
05-120 Legionowo 

Miejski Ośrodek Kultury, Bi-
blioteka Miejska 

 

regionalny 
 

Celem imprezy są obchody Narodowego Święta Niepodległości oraz 
świętowanie dnia św. Marcina. Uroczystości oficjalne rozpoczynają 
się mszą w kościele oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem. Po 
uroczystościach oficjalnych odbywa się "Festiwal gęsiny" gdzie w 
biesiadnym stylu przy dźwiękach utworów wykonywanych przez 
zespoły muzyczne można zapoznać się z tradycją spożywania gęsi-
ny i świętowaniem dnia św. Marcina. Wśród atrakcji znajdą się wy-
stępy artystów, warsztaty i animacje dla dzieci, kiermasz rękodzieła 
wraz z możliwością zakupu wyrobów rękodzielniczych, degustacja 
potraw z gęsi oraz wiele innych stoisk i atrakcji. 

12.  

Piknik Naukowy- 
Przedszkolny Festi-

wal Nauki 
 

maj, 
Przedszkole miej-
skie nr 9 w Legio-

nowie 

Legionowskie szkoły, Mu-
zeum Historyczne w Legio-
nowie, Biblioteka Miejska, 

Urząd Miasta w Legionowie 

 lokalny 

Cykliczne święto, podczas którego pokazy i eksperymenty przygoto-
wywane są przez przedszkolaków z rodzicami, uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjum, technikum, studentów Politechniki Warszaw-
skiej, animatorów CNK, animatorów CNK, edukatorów Centrum In-
wencji Edukacyjnych w Kobyłce, kursantów i kadrę Centrum Szkole-
nia Policji w Legionowie, pracowników 
działów edukacji Miejskiej 
Biblioteki Publicznej i Muzeum 
Historycznego w Legionowie. 
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13.  

Dni Osób Niepełno-
sprawnych Miasta 

Legionowo i Powia-
tu Legionowskiego 

 

marzec – listopad, 
Legionowo 

 

Fundacja Promień Słońca 
Urząd Miasta w Legionowie, 

Powiat Legionowski 
 

 lokalny 

Święto twórców niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów i sympa-
tyków. Jest to okazja do twórczych spotkań i wymiany doświadczeń. 
W ramach dni odbywają się konkurs plastyczny, konkurs literacki, 
przegląd Form Scenicznych i Medialnych, warsztaty malarskie, 
warsztaty muzealne, wystawy i kiermasze. 

14.  
Oblicza Piosenki – 
cykliczne koncerty 

piosenki 

luty – grudzień, 
Legionowo 

(6 koncertów) 

Miejski Ośrodek Kultury 
05-120 Legionowo, 

ul. Norwida 10 
NIP: 536 00 16 098 

 regionalny 
Prezentacja różnych gatunków piosenki na najwyższym poziomie 
muzycznym i literackim. 

15.  
Posłuchaj Chopina w 

Legionowie 
 

styczeń – listopad, 
Legionowo 

(6 koncertów) 

Miejski Ośrodek Kultury 
05-120 Legionowo, 

ul. Norwida 10 
NIP: 536 00 16 098 

 regionalny 
Prezentacja muzyki Chopina w kontekście innych utworów muzyki 
klasycznej polskiej i europejskiej 
 

16.  
Noc Muzeów 

 

20 maja, Legiono-
wo 

 

Muzeum Historyczne w 
Legionowie, 

ul. Adama Mickiewicza 23, 
05-120 Legionowo 

 
 

 
regionalny/ 

ogólnopolski 

Coroczne wydarzenie kulturalne mające na celu popularyzację wy-
staw i oferty Muzeum Historycznego w Legionowie. Podczas Nocy 
Muzeów odbywają się wernisaże nowych ekspozycji czasowych oraz 
mają miejsce prelekcje i pokazy prowadzone przez pracowników 
Muzeum. Tego dnia wszystkie jednostki Muzeum czynne są do póź-
nych godzin nocnych, dzięki czemu można swobodnie skorzystać z 
jego oferty. 

17.  
III Festyn Żołnierski 

 

17 września, 
Legionowo 

 

Muzeum Historyczne w 
Legionowie, ul. Adama 

Mickiewicza 23 
05-120 Legionowo 

 

 lokalny 

Impreza skierowana do sympatyków wojska, miłośników militariów i 
historii wojskowości. Podczas wydarzenia odbywają się pokazy grup 
rekonstrukcyjnych prezentujących mundury i wyposażenie żołnierzy 
z różnych jednostek. 
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18.  
Dzieje Legionowa 

1877-1990 
 

styczeń – gru-
dzień, Legionowo 

 

Muzeum Historyczne w 
Legionowie, ul. Adama 

Mickiewicza 23 
05-120 Legionowo 

 
 

 lokalny 

Lekcje i spotkania w ramach stałej ekspozycji poświęconej historii 
Legionowa, na której zwiedzający mogą zobaczyć wiele niepowta-
rzalnych i wyjątkowych eksponatów ukazujących dzieje miasta. Na 
wystawie zaprezentowano zagadnienia związane z początkami mia-
sta – zwłaszcza czynnikami miastotwórczymi, jak budowa stacji Kolei 
Nadwiślańskiej, funkcjonowanie letniska Gucin, rozwój garnizonu czy 
działanie huty szkła „Jabłonna”. Okres dwudziestolecia międzywo-
jennego obrazuje kolekcja zabytków związanych z lokalnym przemy-
słem, jak również z miejscową oświatą i życiem kulturalnym ówcze-
snych mieszkańców miasta. Odrębny temat stanowią bogate zbiory 
dotyczące tradycji balonowych w Legionowie – funkcjonującego tu 2. 
Batalionu Balonowego oraz Wytwórni Balonów i Spadochronów. 
Ekspozycja przybliża również problematykę okresu II wojny świato-
wej i miejscowych form konspiracji, jak tajne nauczanie i walka wy-
zwoleńcza. Czas PRL ukazano poprzez działalność Fabryki Domów 
oraz Aviotexu, dzięki któremu legionowski sprzęt turystyczny zyskał 
uznanie na arenie międzynarodowej. Zaprezentowana na wystawie 
kolekcja eksponatów zachęca do szerszego spojrzenia na dzieje 
Legionowa. Pokazuje jego dynamiczny rozwój i nieznane dotychczas 
karty historii. 

19.  

De Profundis… 
Archeologia ziem 
powiatu legionow-

skiego 
 

styczeń – gru-
dzień, Legionowo 

 

Muzeum Historyczne w 
Legionowie, ul. Adama 

Mickiewicza 23 
05-120 Legionowo 

 

 regionalny 

Wystawa De Profundis... Archeologia ziem powiatu legionowskiego 
przedstawia wyniki badań prowadzonych przez Muzeum Historyczne 
w Legionowie od 2008 r. na cmentarzysku ludności kultury przewor-
skiej na terenie dzisiejszego Centrum Szkolenia Policji. Stanowisko 
to było jedną z bogatszych nekropolii, funkcjonujących na przełomie 
er na obszarze dzisiejszego Mazowsza. Na ekspozycji zaprezento-
wane zostały przedmioty związane z życiem codziennym ludzi przed 
dwoma tysiącami lat, ich wierzeniami, stosowanym uzbrojeniem oraz 
historią osadnictwa na ziemiach powiatu od czasów schyłkowego 
paleolitu do końca XVIII w. Zabytki, świadczące o naszych przodkach 
i wydobyte „z głębokości” (de profundis) – z osad i cmentarzysk 
znajdujących się na terenie powiatu legionowskiego – są wspólnym 
dziedzictwem jego mieszkańców. 
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20.  

W krainach lodu i 
książek – rzecz o 
Alinie i Czesławie 
Centkiewiczach 

 

styczeń – gru-
dzień, Legionowo 

 

Muzeum Historyczne w 
Legionowie, ul. Adama 

Mickiewicza 23, 
05-120 Legionowo 

 

 regionalny 

Spotkania organizowane dla mieszkańców i gości podczas, których 
prezentowana jest wystawa poświęcona polskim literatom i polarni-
kom, jak również mieszkańcom Legionowa – Alinie i Czesławowi 
Centkiewiczom. Na wystawie zaprezentowane zostały eksponaty 
związane z latami 1934–1939, kiedy Czesław Centkiewicz pracował 
w legionowskim Państwowym Instytucie Meteorologicznym oraz z 
okresem 1950–1955, kiedy pisarze na stałe mieszkali w Legionowie. 
Ekspozycja przywraca lokalnej pamięci historię Pierwszej Polskiej 
Wyprawy Polarnej, która 12 lipca 1932 roku wyruszyła z Legionowa, 
jak również osobę Czesława Centkiewicza – kierownika tej wyprawy. 
W 2013 r. wystawa otrzymała pierwszą nagrodę w VII edycji konkur-
su Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – „Wierzba” w kategorii „Naj-
ciekawsza wystawa na Mazowszu”. 

21.  
Niedziele tematyczne 

 
cały rok¸ Legiono-

wo 

Muzeum Historyczne w 
Legionowie, 

ul. Adama Mickiewicza 23 
05-120 Legionowo 

 

 lokalny 

Jest to stały cykl wydarzeń, podczas których odbywają się prezenta-
cje tematyczne prowadzone przez zaproszonych prelegentów oraz 
pracowników Muzeum, a dotyczące przede wszystkim historii lokal-
nej. Ponadto organizowane są warsztaty rodzinne, umożliwiające 
familijne spędzenie czasu w Muzeum – wówczas prowadzone są 
prelekcje poświęcone konkretnemu tematowi, po których rodziny 
wspólnie biorą udział w zajęciach edukacyjno-plastycznych. W wy-
brane niedziele także mają miejsce oprowadzania kuratorskie po 
stałych i czasowych wystawach prezentowanych w Muzeum. 

22.  

Prelekcje w Domu 
Pomocy Społecznej 

Kombatant 
 

cały rok, 
Legionowo 

Muzeum Historyczne w 
Legionowie, 

ul. Adama Mickiewicza 23, 
05-120 Legionowo 

 

 lokalny 

Cykl regularnych spotkań z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej 
„Kombatant”, gdzie pracownicy Muzeum wygłaszają prelekcje po-
święcone historii Legionowa oraz okolic. Wszystkie prezentacje są 
bogato ilustrowane archiwaliami i fotografiami pochodzącymi ze 
zbiorów Muzeum. 

23.  
Noc bibliotek 

 
czerwiec, 

Legionowo 

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Legionowie, ul. T. Ko-

ściuszki 8A, 05-120 Legio-
nowo 

 
lokalny/ 

ogólnopolski 

Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie włącza się do ogólnopol-
skiej akcji Noc Bibliotek. Specjalnie na tę uroczystość zapraszani są 
znani autorzy książek, prowadzone są warsztaty zarówno dla dzieci 
jak i dla dorosłych. 
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24.  

Legionowski Festi-
wal Muzyki Kameral-

nej i Organowej 
 

lipiec-sierpień 
Legionowo 

Miejski Ośrodek Kultury w 
Legionowie, 

ul. Norwida 10 
NIP: 536 00 16 098 

 

Parafia Św. Jana Kantego w 
Legionowie 

Parafia Św. Józefa Oblubień-
ca NMP w Legionowie, 

Urząd Miasta 

regionalny 
Festiwal to cykl spotkań mieszkańców z muzyką poważną na wyso-
kim poziomie artystycznym. Jest dostrzegany i uznany przez miłośni-
ków muzyki całego regionu. Odbyło się już 12 edycji. 

25.  
Wiosenne Czarowa-

nie 
 

kwiecień, 
Legionowo 

ZHP, Miasto Legionowo, 
Powiat Legionowski 

 
 ogólnopolski 

Harcerski Festiwal Piosenki, podczas którego uczestnicy biorą udział 
w konkursach piosenki, słuchają koncertów, gawęd i opowieści har-
cerskich. 

26.  

Święto 
Gminy Wieliszew 

 
 
 

3 czerwca, 
Gmina Wieliszew 

Gmina Wieliszew 
05-135 Wieliszew, 

ul. Modlińska 1 
NIP: 536-17-58-264 

Wójt Gminy Wieliszew 
Paweł Kownacki 

 

Planujemy: 
Powiat Legionowski, 

Nadleśnictwo Jabłonna, 32 
Wieliszewski Dr OP, 

DKSM, Polonus, SKM oraz 
partnerzy prywatni 

wojewódzki 

Święto Gminy Wieliszew organizowane jest co roku. W tym wyjątko-
wym dla całej społeczności naszej gminy dniu uroczystości rozpoczy-
nają się mszą świętą, a następnie przez ulice Wieliszewa przechodzi 
kolorowa parada. W tym roku tj. 2016 tematem przewodnim był ko-
smos, w przyszłym będzie woda. Jak co roku odbywa się konkurs na 
najlepsze występy sceniczne, stoiska oraz lokalne potrawy. Ja co 
roku wszystkich uczestników zapraszamy na wyjątkowy koncert i 
pokaz fajerwerków. 

27.  

Ultramaraton Po-
wstańca 2017 

 

 

30 lipca, 
Gmina Wieliszew 

Gmina Wieliszew 
05-135 Wieliszew, 

ul. Modlińska 1 
NIP: 536-17-58-264 

Wójt Gminy Wieliszew 
Paweł Kownacki 

 

Powiat Legionowski, 
Nadleśnictwo Jabłonna, 32 
Wieliszewski Dr OP, DKSM, 
Polonus, PSKBPISS, SKM 

oraz partnerzy prywatni 
 

ogólnopolski 

Ultramaraton Powstańca 1944-2017. W 73. rocznicę wybuchu Po-
wstania Warszawskiego na wymagającej trasie o długości 63 km 
indywidualnie lub w sztafetach (od 2 do 7 osób) zawodnicy będą 
musieli przebyć szlak "kuriera powstańczego" i zaliczyć kolejne punk-
ty kontrolne oraz punkty zmian, związane z historycznym szlakiem 
Polski Walczącej. 
Z roku na rok ten wyjątkowy bieg cieszy się coraz większym uzna-
niem. W 2016 razem z nami Powstanie Warszawskie uczciło niemal 
pół tysiąca zawodników. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców stwo-
rzyliśmy wydarzenie, które stało się wizytówką naszej gminy. Łączy 
ono zamiłowanie do sportu, pielęgnowanie pamięci historycznej oraz 
integrację sołectw. 
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28.  

Dożynki 

 

 

9 września, 
Gmina Wieliszew 

Gmina Wieliszew 
05-135 Wieliszew, 

ul. Modlińska 1 
NIP: 536-17-58-264 

Wójt Gminy Wieliszew 
Paweł Kownacki 

Powiat Legionowski powiatowy 

Dożynki to święto plonów Gminy Wieliszew. Tradycyjnie, na początku 
września, uroczystości rozpoczynają się mszą świętą w trakcie której 
mieszkańcy sołectw przynoszą pod ołtarz wieńce dożynkowe. 
Następnie odbywa się konkurs na „Smaki lokalne”, a wieczorem 
zabawa taneczna dla wszystkich uczestników dożynek. 

29.  

Dzień Niepod-
ległości 

 
 
 
 
 

11 listopada, 
Gmina Wieliszew 

Gmina Wieliszew 
05-135 Wieliszew, 

ul. Modlińska 1 
NIP: 536-17-58-264 

Wójt Gminy Wieliszew 
Paweł Kownacki 

 powiatowy 

Uroczystości 11-listopada zaczynają się mszą św., następnie przy 
sali koncertowej im. Krzysztofa Klenczona odbywają się „Urodziny 
Polski”, w trakcie których jak co roku puszczone są w niebo biało-
czerwone baloniki z liścikiem dotyczącym gminy. Każdy ma swojego 
nadawcę. Kolejnym punktem dnia jest tort dla wszystkich uczestników 
spotkania. Od ubiegłego roku obchody Dnia Niepodległości kończą 
się konkursem „ Kocham Cię, Polsko” – jest to konkurs w którym 
biorą udział dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjach i ponadgim-
nazjalnych z terenu Gminy Wieliszew. 

30.  Święto Seniora 
21 października, 
Gmina Wieliszew 

Gmina Wieliszew 
05-135 Wieliszew, 

ul. Modlińska 1 
NIP: 536-17-58-264 

Wójt Gminy Wieliszew 
Paweł Kownacki 

 gminny 
Święto Seniora corocznie łączymy z uroczystym koncertem. W 2017 
roku dla seniorów z Gminy Wieliszew zagra Reprezentacyjny Zespół  
Artystyczny Wojska Polskiego. 

31.  

Wędruj z EMKĄ- 
Międzypokoleniowa 
Sztafeta Turystyczna 

PTTK 
 
 

wrzesień, 
Gmina Wieliszew 

Stowarzyszenie Młodzi Dla 
Rozwoju EMKA 
ul. Spacerowa 8 
05-124 Poddębie 
Izabela Kownacka 

504076660 

PTTK powiatowy 

To ogólnopolska akcja organizowana przez Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze propagująca ideę: „Turystyka łączy poko-
lenia”. Adresowana jest do dzieci, młodzieży i seniorów. 
W tym roku  Wieliszewie grupa wyruszyła niebieskim szlakiem PTTK 
wzdłuż Narwi, następnie podziwiała walory przyrodnicze na trasie 
biegowej oraz szlaku rowerowym. Uczestnicy poznali historię zapory 
w Komornicy, Jeziora Zegrzyńskiego oraz dawnej drogi promowej. 
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32.  

Historyczne wę-
drówki Igora i Marka-
powiat legionowski 

 
 

2017 rok 
Gmina Wieliszew 

Stowarzyszenie Młodzi Dla 
Rozwoju EMKA 
ul. Spacerowa 8 
05-124 Poddębie 
Izabela Kownacka 

504076660 

Powiat Legionowski, Gmina 
Wieliszew, Gmina Jabłonna, 
Gmina Nieporęt, Miasto Le-
gionowo, HERON Property 

Polska  
sp. z o.o. 

PEC Legionowo 

powiatowy 

Książka wydana przez Stowarzyszenie Młodzi Dla Rozwoju EMKA. 
Jej autorem jest Izabela „Guernica” Kownacka. Jest to pozycja histo-
ryczna, pisana wierszem z myślą o najmłodszych czytelnikach. 
Spotkania z dziećmi w przedszkolach i szkołach, prezentacja multi-
medialna, lekcje historii, konkursy. 

33.  

Rodzinne wycieczki 
rowerowe z historią 

w tle 
 
 

wiosna- lato, 
Gmina Wieliszew, 
Powiat Legionow-

ski 

Stowarzyszenie Młodzi Dla 
Rozwoju EMKA 
ul. Spacerowa 8 
05-124 Poddębie 
Izabela Kownacka 

504076660 

 powiatowy 
Są to cykliczne, międzypokoleniowe wycieczki rowerowe do cieka-
wych, pod względem historycznym, miejsc na terenie naszego powia-
tu. 

34.  

Oczyszczanie cmen-
tarza na Kwietniów-

ce 

 
 

październik, 
Gmina Wieliszew 

Stowarzyszenie Młodzi Dla 
Rozwoju EMKA 
ul. Spacerowa 8 
05-124 Poddębie 
Izabela Kownacka 

504076660 

Urząd Gminy Wieliszew gminny 

W okolicach Uroczyska Wieliszew są pozostałości wojskowego 
cmentarza garnizonowego. Władze carskie założyły go w 1902 r. przy 
linii kolejowej do twierdzy Zegrze. Z najdawniejszych lat funkcjono-
wania cmentarza możemy spotkać dziś potrzaskane tablice, betono-
we, prawosławne krzyże, granitowe kolumny i głazy z datami 1902, 
1908. Stowarzyszenie przy współpracy z Urzędem Gminy Wieliszew 
zorganizowało wielopokoleniowe sprzątanie starego, opuszczonego 
cmentarza. 

35.  

Klub Młodego Od-
krywcy EUREKA 

 
 

cały rok szkolny (1 
raz w miesiącu), 
Gmina Wieliszew 

Stowarzyszenie Młodzi Dla 
Rozwoju EMKA 
ul. Spacerowa 8 
05-124 Poddębie 
Izabela Kownacka 

504076660 

Urząd Gminy Wieliszew gminny 

Klub Młodego Odkrywcy EUREKA jest oficjalnie zarejestrowany przez 
Centrum Nauki Kopernik. Ściśle współpracuje z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Wieliszewie. Członkami klubu są uczniowie klas szkół 
podstawowych objętych niebieską kartą (20 osób). 

https://web.facebook.com/events/1031579420291488/
https://web.facebook.com/events/1031579420291488/
https://web.facebook.com/events/1031579420291488/
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36.  

„W DYNIO-LANDZIE 
– NA SPOR-TOWO I 

ZDROWO” 
 
 

wrzesień,  
Gmina Wieliszew 

Stowarzyszenie Młodzi Dla 
Rozwoju EMKA 
ul. Spacerowa 8 
05-124 Poddębie 
Izabela Kownacka 

504076660 

Urząd Gminy Wieliszew gminny 

Całodzienny event ma za zadanie wzmocnienie integracji społecznej 
osób z niepełnosprawnością na terenie gminy Wieliszew. Różnorod-
ność bloków tematycznych ma na celu włączenie dzieci z dysfunk-
cjami do wspólnych zabaw z rówieśnikami, ponadto zajęcia mają za 
zadanie zintegrować rodziców i sprzyjać wymianie doświadczeń. 

37.  

„MAZUR 2017” 
OGÓLNO-POLSKIE 

SPOTKANIA TA-
NECZNE 

kwiecień, 
sala Koncertowa 

im. Krzysztofa 
Klenczona w 

Wieliszewie, hala 
Sportowa w Wieli-

szewie, ośrodki 
wypoczynkowe w 
Jachrance (Ja-

chranka 76a, 81, 
33), Szkoła Pod-
stawowa im. Kor-
nela Makuszyń-
skiego w Skrze-
szewie, Zespół 

Szkół w Wielisze-
wie – Liceum 

Ogólnokształcące 
w Komornicy 

Ośrodek Kultury w Wieli-
szewie – Gminne Centrum 
Kultury / Łajski, ul. Stanisła-
wa Moniuszki 2 (róg Nowo-
dworskiej) 05-119 Legiono-

wo, NIP 5361786510, Nr 
REGON 140354689, Da-

riusz Skrzydlewski – Dyrek-
tor 

Komisja ds. Tańców 
Polskich Polskiej Sekcji 
CIOFF, Stowarzyszenie 

Wspierania Kultury i Folkloru 
Polskiego, Zespół Tańca 

Ludowego PROMYKI Wieli-
szew, Referat Sportu Urzędu 
Gminy Wieliszew, Zespół ds. 

Informacji i 
Promocji Urzędu Gminy 

Wieliszew, Zespół Szkół w 
Wieliszewie, Liceum 
Ogólnokształcące w 

Komornicy, Szkoła Podsta-
wowa im. 

Kornela Makuszyńskiego w 
Skrzeszewie 

ogólnopolski 
 

Składają się nań kolejno: 
- Ogólnopolskie Sympozjum "Polskie Tańce Narodowe" stanowiące 
naukową formę 
przybliżenia polskich tańców narodowych i regionów etnograficznych 
kraju. 
- Ogólnopolskie Warsztaty Taneczne "Polskie Tańce Narodowe w 
Turniejach Tańca Polskiego", aktualizujące wiedzę teoretyczną i 
praktyczną oraz podnoszące umiejętności tancerzy. 
- 16. Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich MAZUR WIELISZEW 
2017, obejmujące rywalizację najlepszych w kraju par tanecznych, 
stanowiące widowiskową formę popularyzacji polskich tańców naro-
dowych. 
Gospodarzem przedsięwzięcia będzie Wieliszew - siedziba regionu 
centralnego (obejmującego woj. mazowieckie) Komisji ds. Tańców 
Polskich PS CIOFF oraz Zespół Tańca Ludowego PROMYKI. 

38.  

III Ogólnopolski 
Konkurs Pianistycz-

ny Zaczarowany 
Fortepian 

maj, 
Gmina Wieliszew 

Ośrodek Kultury w Wieli-
szewie – Gminne Centrum 
Kultury / Łajski, ul. Stanisła-
wa Moniuszki 2 (róg Nowo-
dworskiej) 05-119 Legiono-

wo, NIP 5361786510, Nr 
REGON 140354689, Da-

riusz Skrzydlewski – Dyrek-
tor 

 
regionalny/ ogólno-

polski 

Konkurs, którego organizatorem jest Ośrodek Kultury w Wieliszewie, 
skierowany jest do młodych pianistów nie związanych ze szkołami 
muzycznymi, a więc rozwijających swoje muzyczne zainteresowania 
amatorsko. Jego celem jest prezentacja osiągnięć młodych adeptów 
pianistyki, poszerzanie znajomości literatury fortepianowej oraz wy-
miana pedagogicznych doświadczeń czuwających nad ich rozwojem 
instruktorów. 
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39.  

„POWRÓT DO 
KRAINY ŁAGOD-

NOŚCI” - VII Festiwal 
Poezji Śpiewanej/V 

Ogólnopolski 
Konkurs Poezji 

Śpiewanej 

październik, sala 
Koncertowa im. 
Krzysztofa Klen-

czona w Wielisze-
wie 

Ośrodek Kultury w Wieli-
szewie – Gminne Centrum 
Kultury / Łajski, ul. Stanisła-
wa Moniuszki 2 (róg Nowo-
dworskiej) 05-119 Legiono-

wo, NIP 5361786510, Nr 
REGON 140354689, Da-

riusz Skrzydlewski – Dyrek-
tor 

 
regionalny/ ogólno-

polski 

Kontynuacja Festiwalu „Kraina Łagodności”, organizowanego w 
latach 2009 i 2010 na plaży nad Jeziorem Zegrzyńskim (wystąpili 
dotychczas: Roman Roczeń, Wolna Grupa Bukowina - dwukrotnie, 
Antonina Krzysztoń, Daniel Gałązka z Zespołem, Małżeństwo z Roz-
sądku, Elżbieta Adamiak, Czerwony Tulipan, Piotr Bukartyk z Zespo-
łem, Grupa Caryna). W roku 2013 Festiwal powrócił (już pod dachem 
i w terminie jesiennym), w formule rozszerzonej o część konkursową 
skierowaną do wykonawców-amatorów poruszających się w obszarze 
piosenki poetyckiej, poezji śpiewanej, piosenki z tekstem. 

40.  
Koncert kolęd „Trzej 

królowie” 

styczeń, 
GOK Nieporęt i 

filie GOK 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
Dyrektor – Bogusława 

Oksza - Klossi 

 powiatowy 

Coroczny cykl koncertów kolęd podczas których prezentują się artyści 
amatorzy na co dzień uczestniczący w zajęciach organizowanych 
przez GOK oraz zaproszeni goście. Koncerty odbywają się w GOK 
oraz jego filiach. 

41.  
Bale karnawałowe 

dla dzieci 
 

styczeń, 
Filia GOK w Ze-

grzu Południowym 
i Kątach Węgier-

skich 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
Kierownicy Filii GOKu w 
Zegrzu Płd. i Kątach Wę-

gierskich 
Dyrektor – Bogusława 

Oksza - Klossi 

 
 

lokalny 
Spotkania dla najmłodszych z zabawami i balem przebierańców 
(konkurs na najbardziej kreatywne przebranie). 

42.  

„Za pustem – Staro-
polskie obyczaje” – 
premiera spektaklu 

Teatru Obrzędowego 

styczeń, 
Nieporęt, 

Legionowo 
 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza - Klossi 

Miejski Ośrodek Kultury w 
Legionowie 

powiatowy 

Teatr Obrzędowy istnieje od trzech lat realizując idee krzewienia 
kultury ludowej i integracji międzypokoleniowej (różnica między naj-
starszym i najmłodszym uczestnikiem wynosi ponad 70 lat). W ciągu 
tych trzech lat zespół przygotował 8 premier. Przedstawienie „Za 
pustem…”, ma przybliżyć odbiorcom dawne obyczaje i obrzędy. 

43.  

Nieporęckie Spotka-
nia  Teatralne „Na 

pełnym morzu” 
Teatr Strefa Pod-

miejska 

luty , 
Legionowo 

 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza - Klossi 

Miejski Ośrodek Kultury w 
Legionowie 

powiatowy 
Celem spotkań jest prezentacja lokalnych, amatorskich grup teatral-
nych. 

44.  
Akcja Zima 

 

luty, 
Nieporęt, Kąty 

Węgierskie, Wólka 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
 lokalny 

Akcja Zima to seria warsztatów, wyjazdów, spotkań integracyjnych i 
zajęć dla dzieci i młodzieży (organizacja czasu wolnego). 
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Radzymińska, 
Stanisławów IIi, 

Beniaminów, 
Zegrze Płd. 

NIP 536-17-79-237 
Dyrektor – Bogusława 

Oksza - Klossi 

45.  
Warsztaty i koncert 

gospel 

luty, 
Stanisławów 

Pierwszy 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza - Klossi 

Parafia Rzymskokatolicka 
NMP Wspomożycielki Wier-

nych w Stanisławo-wie Pierw-
szym ul. Izabelińska 8, 05-126 

Nieporęt 

regionalny/ powia-
towy 

Dwudniowe, bezpłatne warsztaty muzyki gospel. Warsztaty są otwar-
te dla wszystkich, niezależnie od posiadanego doświadczenia wokal-
nego. Finałem dwudniowych warsztatów  będzie koncert w wykona-
niu uczestników i chóru Gospel. 
 

46.  

Obchody Dnia  
Kobiet, 

Koncert dla Pań i 
Panów 

„Dla Pań o Paniach 
Panowie” 

marzec, 
Zegrze Południo-

we, 
Kąty Węgierskie, 

Stanisławów Drugi 
 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza - Klossi 

Kierownicy Filii GOKu w Sta-
nisławowie Drugim, Zegrzu 
Południowym i Kątach Wę-

gierskich 
 

powiatowy Koncerty z okazji Dnia Kobiet. 

47.  
Konkurs Recytator-

ski „Warszawska 
Syrenka” 

marzec, 
Nieporęt 

 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza - Klossi 

 lokalny 
Umożliwienie młodym recytatorom występu przed profesjonalnym jury 
i swoimi rówieśnikami, możliwość usłyszenia uwag i wskazówek 
dotyczących recytacji i prezentacji scenicznej. 

48.  
Gminne Powitanie 

Wiosny 
 

marzec, 
Nieporęt 

 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza - Klossi 

 lokalny 

Impreza plenerowa, połączona z korowodem ulicami Nieporętu. 
Podczas wydarzenia prezentują się zespoły z Gminnego Ośrodka 
Kultury i filii, rozstrzygany jest konkurs na „najpiękniejszą” Marzannę, 
a finałem imprezy jest zabawa przy ognisku. 
Premiera spektaklu Teatru Obrzędowego. 

49.  

Cykl warsztatów 
związanych z trady-

cją Wielkanocną 
 
 

marzec/kwiecień, 
GOK i filie 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza - Klossi 

 lokalny 

Cykl warsztatów odbywających się w filiach GOKu. 
Przedsięwzięcie promujące tradycje ludowe, rozszerzające wiedzę o 
dziedzictwie kulturowym i przybliżające uczestnikom różne techniki 
tworzenia. Na warsztaty zapraszani są twórcy specjalizujący się w 
wykonywaniu rękodzieła m.in. tworzenie pisanek, kraszanek, palm 
wielkanocnych itp. 
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50.  

Nieporęckie Spotka-
nia  Teatralne 

„Przez park na bo-
saka” 

Teatr Strefa Pod-
miejska 

kwiecień, 
Legionowo 

 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza - Klossi 

Miejski Ośrodek Kultury w 
Legionowie 

powiatowy/ 
lokalny 

Celem spotkań jest prezentacja lokalnych amatorskich  grup teatral-
nych. 

51.  
Wielkanocne Spo-
tkanie Klubów Se-

niora 

kwiecień, 
Nieporęt 

 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza - Klossi 

Kluby Seniora lokalny 
Spotkania świąteczno – integracyjne, zapobiegające wykluczeniu  
społecznemu osób starszych oraz aktywizujące Seniorów. 

52.  Spotkania z bajką 
kwiecień, 
Nieporęt 

 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza - Klossi 

 lokalny 

Spektakl dla dzieci – do Gminnego Ośrodka Kultury zapraszana jest 
profesjonalna grupa teatralna, która prezentuje spektakl dla dzieci z 
okazji świąt wielkanocnych. 
 
 

53.  
Obchody Światowe-

go Dnia Sztuki 
kwiecień, 
Nieporęt 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza - Klossi 

 powiatowy 

Z okazji Światowego Dnia Sztuki prezentowany jest spektakl jednej z 
grup działających w GOKu, po którym odbywają się warsztaty teatral-
ne prowadzone przez instruktora oraz młodzież. Warsztaty są skie-
rowane do wszystkich pasjonatów teatru, głównie amatorów. Warsz-
tatom towarzyszyć będzie wystawa (staramy się prezentować twór-
czość osób działających na terenie gminy i promować  ciekawe osoby 
oraz ich niezwykłe pasje). 

54.  
Światowy Dzień 

Ziemi 
 

kwiecień, 
las przyległy do 
Nieporętu i GOK 

Nieporęt 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza - Klossi 

 
 

lokalny 

Podczas Światowego Dnia Ziemi organizowane są wyjścia w plener, 
spotkania z osobami, które opowiadają, jaką inspiracją w sztuce 
może być przyroda. Przygotowany zostanie przez młodzieżową grupę 
teatralną spektakl ekologiczny „Sprężynka”. 
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55.  
Uroczystości z okazji 
uchwalenia Konsty-

tucji 3 Maja 

maj, 
Nieporęt 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza - Klossi 

Urząd Gminy Nieporęt; 
9 Brygada Wsparcia Dowo-
dzenia Dowództwa General-
nego Rodzajów Sił Zbrojnych 

w Białobrzegach 

powiatowy/ 
lokalny 

Msza św. za ojczyznę w kościele NMP Niepokalanego Poczęcia w 
Nieporęcie, uroczystości na Pl. Wolności z udziałem Kompanii Hono-
rowej z 9. Batalionu Dowodzenia w Białobrzegach, poczty sztanda-
rowe, koncert pieśni patriotycznych. 

56.  
Piknik Królewski 

 
 

maj, 
Nieporęt 

 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza - Klossi 

Nieporęckie Stowarzyszenie 
Historyczne 

powiatowy/ 
lokalny 

Impreza rodzinna  o charakterze historycznego pikniku. Podczas 
plenerowego spotkania prezentują się dzieci i młodzież z terenu 
gminy oraz odbywają się pokazy rycerskie. Impreza jest związana z 
historią Nieporętu, zabytkami  itp. Podczas imprezy prezentowane są 
również stoiska z rękodziełem i historycznymi przedmiotami. Grupy 
rekonstrukcji historycznej prezentuje dawne ubiory, uzbrojenie, daw-
ne gry i zabawy. 

57.  

Nieporęckie Spotka-
nia  Teatralne 

Premiera -„Smok” – 
komedia polityczna 

dla dorosłych 
Teatr Strefa Szefa 

maj, 
Legionowo 

 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza - Klossi 

Miejski Ośrodek Kultury w 
Legionowie 

powiatowy/ lokalny 
Celem spotkań jest prezentacja lokalnych amatorskich, grup teatral-
nych. 

58.  

Gminny Dzień 
Dziecka – 

„Urodziny Sołtysa” 
 

maj/czerwiec, 
Józefów 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
Dyrektor – Bogusława 

Oksza - Klossi 

Sołectwa, Rada Gminy 
powiatowy/ 

lokalny 
Rodzinna impreza plenerowa – silnie integrująca społeczność lokal-
ną. Podczas imprezy występują dzieci i młodzież. 

59.  

Wystawa Amator-
skiej Twórczości 

Hafciarskiej MAKA-
TA 

czerwiec, 
Stanisławów Drugi 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
Dyrektor – Bogusława 

Oksza – Klossi 
Kierownik Filii w Stanisła-

wowie II 

 powiatowy Wystawa promująca lokalnych twórców. 
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60.  
Zakończenie sezo-

nu w GOK 
 

czerwiec, 
GOK Nieporęt i 
teren przyległy 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor –Bogusława 
Oksza - Klossi 

 lokalny 
Wielka gala – święto uczestników wszystkich zajęć  organizowa-
nych w GOKu. 

61.  
Piknik Rodzinny 
mieszkańców w 
Beniaminowie 

czerwiec, 
Filia GOK w 

Beniamino-wie 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
Dyrektor – Bogusława 

Oksza – Klossi, Kierownik 
filii w Beniaminowie 

Sołectwo  Beniaminów lokalny 
Piknik integracyjny dla mieszkańców Beniaminowa oraz gości. W 
organizację przedsięwzięcia zaangażowana jest społeczność lokalna. 
 

62.  
Święto Gminy Niepo-

ręt 
 

czerwiec, 
Kompleks Rekrea-
cyjno- Wypoczynk-
wy Nieporęt Pila-

wa 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza - Klossi 

Urząd Gminy Nieporęt, 
Starostwo Powiatowe w Le-

gionowie 
 
 
 

regionalny/ 
powiatowy 

Jest to największa impreza plenerowa w malowniczym Porcie nad 
Jeziorem Zegrzyńskim, organizowana na terenie gminy. Na dużej 
scenie organizowany jest koncert gwiazdy, przed którą prezentują się 
mieszkańcy (dzieci, młodzież i dorośli). Impreza kończy się pokazem 
pirotechnicznym – ze względu na piękne położenie Nieporętu nad 
Jeziorem Zegrzyńskim – pokaz odbywa się z barki zacumowanej na 
jeziorze, co zwiększa atrakcyjność  wystrzelanych, sztucznych ogni. 
Święto Gminy jest impreza masową i przyciąga wielu gości. 

63.  

Nocne spotkanie 
obrzędowe - Wianki 

 
 

czerwiec, 
Kompleks Rekrea-
cyjno- Wypoczyn-

kowy Nieporęt 
Pilawa 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza - Klossi 

Urząd Gminy Nieporęt 
 

regionalny/ 
powiatowy 

Nocna impreza związana z obrzędami starosłowiańskimi. Promocja 
tradycyjnych obrzędów przez różne rodzaje sztuki (teatr, śpiew, ta-
niec). Podczas spotkania prezentują się artyści, których spektakle, 
występy związane są z nocą świętojańską. Dzięki temu, że impreza 
odbywa się w pięknej scenerii nad jeziorem, w ciemnościach, uczest-
nicy mogą poczuć magię tradycyjnego sobótkowego święta. Wśród 
ognia i wody widzowie są zabierani w niezwykły świat naszych przod-
ków, czarów i magii. 

64.  
Akcja Lato 

 
 

lipiec/sierpień, 
GOK Nieporęt i 
wszystkie filie 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza – Klossi 

 

Koło PZW nr 30 w Białobrze-
gach; 

9. Brygada Wsparcia Dowo-
dzenia DG RSZ 

lokalny 
Akcja Lato to seria warsztatów, wyjazdów, spotkań integracyjnych i 
zajęć dla dzieci i młodzieży (organizacja czasu wolnego). 
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65.  

Koncert z okazji  
rocznicy wybuchu 

Powstania Warszaw-
skiego 

 

sierpień, 
Nieporęt 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza – Klossi 

 

 
 

lokalny 
Koncert o charakterze patriotycznym w wykonaniu lokalnego chóru 
„Echo Nieporętu”. 

66.  

Rocznica Bitwy 
Warszawskiej 

 
 

sierpień, 
Wólka Radzymiń-

ska 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza - Klossi 

Urząd Gminy Nieporęt; 
9. Brygada Wsparcia Dowo-
dzenia Dowództwa General-
nego Rodzajów Sił Zbrojnych 

w Białobrzegach 
 
 

regionalny 
/powiatowy 

Obchody o charakterze patriotycznym przy Pomniku 28. pułku Strzel-
ców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej. 
Msza św. polowa, udział Kompanii Honorowej  z 9. Batalionu Dowo-
dzenia w Białobrzegach, 
Apel Pamięci, salwa honorowa, udział pocztów sztandarowych, kon-
cert pieśni patriotycznych, składanie kwiatów pod pomnikami pole-
głych i pomordowanych za Ojczyznę  na terenie Gminy Nieporęt. 
 

67.  
Dziecięce manewry 

 

sierpień, 
Nieporęt, Biało-

brzegi 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza - Klossi 

9. Brygada Wsparcia Dowo-
dzenia DG RSZ 

lokalny 

Wakacyjna impreza organizowana z udziałem wojska dla dzieci i 
młodzieży. Podczas tygodniowego cyklu gier i zabaw dzieci mogą 
„pobawić się w żołnierzy”. 
Uczestnicy poznają smak rywalizacji, uczą się jak bezpiecznie i roz-
sądnie zachować się w trudnych sytuacjach, ale przede wszystkim 
aktywnie spędzają czas na powietrzu. Podczas manewrów dzieci 
mogą zdobyć nagrody i dyplomy. 
 

68.  
Festiwal latawców 

 

wrzesień, 
GOK Nieporęt i 
teren przyległy 

 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza - Klossi 

Sołectwa lokalny 
Impreza połączona z konkursem na najpiękniejszy latawiec. Podczas 
tej imprezy organizowany jest koncert skierowany głównie do mło-
dzieży. 

69.  Festiwal słoików 
wrzesień, 

Filia GOK w Stani-
sławowie Drugim 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza - Klossi 

Stanisławowska Inicjatywa 
Sąsiedzka 

regionalny 
Impreza promująca lokalnych twórców, producentów żywności. Przy 
dźwiękach ludowych przyśpiewek prezentowane i degustowane są 
lokalne potrawy i przetwory. 

70.  
Piknik rodzinny – 
pożegnanie lata 

wrzesień 
Filia GOK w Ze-

grzu Południowym 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza - Klossi 

Sołectwo Zegrze Południowe lokalny 

Piknik gromadzi społeczność lokalną i przyjezdną, ma charakter 
integracyjny i jednocześnie promocyjny (podczas pikniku prezento-
wana jest oferta zajęć odbywających się w  Gminnym Ośrodku Kultu-
ry). 
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Kierownik Filii w Zegrzu 
Południowym 

71.  

Piknik w Wólce 
Radzymińskiej – 
Coroczne Wólki 

Hulanie na Strażac-
kiej Polanie 

 

wrzesień, 
Filia GOK w Wólce 

Radzymińskiej 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza – Klossi 

Kierownik filii w Wólce Ra-
dzymińskiej 

OSP Wólka Radzymińska  

Piknik lokalny służący integracji społeczności . Podczas imprezy 
występują dzieci i młodzież na co dzień uczestniczące w zajęciach w 
filii GOKu w Wólce Radzymińskiej, zaś Ochotnicza Straż Pożarna 
dostarcza wielu atrakcji związanych ze swoją działalnością (prezen-
tacja sprzętu i pokazy pierwszej pomocy). 

72.  
Nieporęckie Czyta-

nie Klasyki 
 

wrzesień/ 
październik, 

GOK Nieporęt 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza - Klossi 

Biblioteka Publiczna Gminy 
Nieporęt 

lokalny 
Impreza inspirowana Narodowym Czytaniem. Spotkania, podczas 
których czytane są fragmenty wybranych dzieł literackich. 
 

73.  Święto Ziemniaka 
październik, 
Stanisławów 

Pierwszy 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza - Klossi 

Urząd Gminy Nieporęt, 
Sołectwa, 

Rada Gminy Nieporęt 

regional-
ny/powiatowy 

Impreza o charakterze dożynek gminnych. Dożynki stanowią połą-
czenie tradycji religii oraz zabawy. Jest to piknik poprzedzony uro-
czystą mszą św. ze składaniem darów ziemi (koszów i wieńców). 
Na scenie prezentują się lokalni artyści, a imprezę kończy koncert 
gwiazdy. Na pikniku swoje stoiska prezentują sołtysi, radni, twórcy 
ludowi. Wójt gminy wraz ze swoimi współpracownikami gotują po-
trawę ziemniaczaną, którą później częstują uczestników imprezy. 

74.  

„Szekspir” 
– premiera spekta-
klu STREFY POD-

MIEJ-SKIEJ 

październik, 
GOK Nieporęt 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza – Klossi 

Miejski Ośrodek Kultury w 
Nieporęcie 

powiatowy 
Celem spotkań jest prezentacja lokalnych amatorskich grup teatral-
nych. 

75.  Festiwal dyni 
październik, 
GOK i Filie 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza - Klossi 

 lokalny 

Seria warsztatów plastycznych – rzeźbienie w dyniach. Dla zwięk-
szenia dostępności warsztatów dla lokalnej społeczności, są one 
organizowane we wszystkich filiach GOKu. Podczas spotkań są 
degustowane potrawy wykonane z dyni i przyniesione przez uczest-
ników. 

76.  Strachy na lachy 
październik, 
Zegrze Połu-

dniowe 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
Dyrektor – Bogusława 

Oksza – Klossi 

 lokalny 

Jest to odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej. Tworzy do-
skonałe warunki do integracji młodszych mieszkańców gminy, a w 
związku z tym, że jest to bal kostiumowy, to zachęca do kreatyw-
nych działań. 
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Kierownik filii w Zegrzu 
Południowym 

77.  
Narodowe Święto 

Niepodległości 

listopad, 
Nieporęt 

 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza - Klossi 

Urząd Gminy Nieporęt; 
9. Brygada Wsparcia Dowo-
dzenia Dowództwa General-
nego Rodzajów Sił Zbrojnych 
w Białobrzegach; Kościół p.w. 

Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny w 

Nieporęcie. 
 
 
 

regionalny/ 
powiatowy 

 

Uroczyste obchody święta Niepodległości, Msza św. za Ojczyznę w 
kościele NMP 
Niepokalanego Poczęcia w Nieporęcie, 
uroczystości na Pl. Wolności z udziałem Kompanii 
Honorowej z 9. Batalionu Dowodzenia w 
Białobrzegach oraz pocztów sztandarowych, apel pamięci, składanie 
kwiatów pod pomnikami poległych i pomordowanych za Ojczyznę 
oraz plenerowe spotkania dla dzieci i młodzieży przybliżające wyda-
rzenia związane z historycznymi losami Polski. 

78.  
Spotkanie z podróż-

nikiem 

listopad, 
Nieporęt 

 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza - Klossi 

 powiatowy 
Spotkanie z ciekawymi ludźmi, którzy chcą się podzielić swoją pasją, 
prezentując miejsca, które odwiedzili, wprowadzając uczestników 
spotkania w niezwykłe tajniki odwiedzanych krain. 

79.  Mikołajki 
grudzień, 

GOK Nieporęt 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza - Klossi 

 
 

lokalny 
Mikołajki, to święto, które kochają wszystkie dzieci i dla tego organi-
zujemy dla nich spotkanie z Mikołajem, które jest poprzedzone miko-
łajkowym spektaklem dla najmłodszych. 

80.  
Warsztaty świątecz-

ne 

grudzień, 
GOK Nieporęt i 

filie GOK 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza - Klossi 

 lokalny 

Cykl warsztatów odbywających się w filiach GOKu. 
Przedsięwzięcie promujące tradycje ludowe, rozszerzające wiedzę o 
dziedzictwie kulturowym i przybliżające uczestnikom różne techniki 
tworzenia. Na warsztaty zapraszani są twórcy specjalizujący się w 
wykonywaniu rękodzieła m.in. tworzenie stroików bożonarodzenio-
wych, zdobienie bombek itp. 

81.  
Spotkanie klubów 

Seniora 
 

grudzień, 
GOK Nieporęt 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
NIP 536-17-79-237 

Dyrektor – Bogusława 
Oksza - Klossi 

 lokalny 
Spotkania świąteczno – integracyjne, zapobiegające wykluczeniu 
społecznemu osób starszych oraz aktywizujące Seniorów. 
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82.  

„Wymiana książek” i 
„Letnia Czytelnia” 

 
 
 

maj-czerwiec 
Nieporęt 

Biblioteka Publiczna Gminy 
Nieporęt; 05-126 Nieporęt 

ul. Dworcowa 9A; 
NIP: 536-15-48-756 

Elżbieta Kotowska -dyrektor 

Wydawnictwo 
„Czarna Owca” 

powiatowy 
 

Wymianę książek chcemy połączyć z Letnią Czytelnią. Uczestnicy 
wydarzenia otrzymają materiały promujące bibliotekę tj. torby ekolo-
giczne z logo biblioteki, zakładki oraz książkę. 

83.  

Cykl spotkań autor-
skich 

 
 
 

maj, 
Nieporęt 

Biblioteka Publiczna Gminy 
Nieporęt; 05-126 Nieporęt 

ul. Dworcowa 9A; 
NIP: 536-15-48-756 

Elżbieta Kotowska -dyrektor 

Gminny Ośrodek Kultury 
Nieporęt 

 
lokalny 

Organizacja spotkań autorskich w związku z Międzynarodowym 
Dniem Książki. 
 
 
 
 
 
 

84.  
Czytanie Narodowe 

w Nieporęcie 

wrzesień, 
Nieporęt 

 

Biblioteka Publiczna Gminy 
Nieporęt;      05-126 Niepo-

ręt 
ul. Dworcowa 9A; 

NIP: 536-15-48-756 
Elżbieta Kotowska -dyrektor 

Urząd Gminy Nieporęt, Pla-
cówki oświatowe 

lokalny/ powiatowy 
W Czytaniu Narodowym biorą udział dzieci i nauczyciele ze szkół, 
pracownicy Urzędu Gminy w Nieporęcie oraz goście. 

85.  

Piknik Rodzinny 
„Matczyna Niedzie-

la” 
 

maj, 
Stanisławów 

Pierwszy 

Parafia Rzymskokatolicka 
NMP Wspomożycielki Wier-

nych w Stanisławowie 
Pierwszym, ul. Izabelińska 

8, 05-126 Nieporęt 

Urząd Gminy Nieporęt powiatowy 

Coroczna impreza kulturalna. 
Piknik Rodzinno-Sportowy z okazji Dnia Matki  z atrakcjami dla dzieci 
i dorosłych, występy gminnych zespołów tanecznych i wokalnych, 
konkursy z nagrodami. 

86.  
Regaty Nieporęckie 

Żagle 
 

wrzesień, 
Kompleks Rekrea-

cyjno-
Wypoczynkowy 
Nieporęt -Pilawa 

Gmina Nieporęt 
05-126 Nieporęt, Pl. Wolno-

ści 1 
NIP 536 17 65 293 

Wójt Gminy Sławomir Maciej 
Mazur 

Yacht Club Warszawa 
regionalny/ powia-

towy 

Na Jeziorze Zegrzyńskim odbędą się po raz czwarty Regaty „Niepo-
ręckie Żagle”   o Puchar Wójta Gminy Nieporęt. Regaty rozegrane 
zostaną w dwóch klasach – Omega i RS Vision. Regatom 
towarzyszyć będą także atrakcje na lądzie i koncert muzyki szanto-
wej. 

87.  
Bieg Niepodległości 

 
listopad, 
Nieporęt 

Gmina Nieporęt 
05-126 Nieporęt, Pl. Wolno-

ści 1 
Wójt Gminy Sławomir Maciej 

Mazur 

 
regionalny/ powia-

towy 

Nieporęcki Bieg Niepodległości to sportowe upamiętnienie 99. roczni-
cy Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę poprzez promocję 
aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 
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88.  
Koncert Patrio-

tyczny 
 

listopad, 
Nieporęt 

 
 

Gminny Ośrodek Kultury, 
05-126 Nieporęt, ul. Dwor-

cowa 9a 
Dyrektor – Bogusława 

Oksza - Klossi 

Kościół Parafialny w Nieporę-
cie 

 
powiatowy 

Koncert o charakterze patriotycznym w wykonaniu artystów profesjo-
nalnych z instrumentami na żywo. Koncert odbędzie się po Mszy 
Świętej za Ojczyznę. 
 

89.  
100. rocznica „Kry-
zysu Przysięgowe-

go” 

czerwiec, 
Białobrzegi, Ze-
grze Południowe 

Gmina Nieporęt 
05-126 Nieporęt, Pl. Wolno-

ści 1 
NIP 536 17 65 293 

Wójt Gminy Sławomir Ma-
ciej Mazur 

Gminny Ośrodek Kultury 
ogólnopol-

ski/regionalny/ po-
wiatowy 

„Kryzys przysięgowy” z 1917 roku to wydarzenie z historii odradzania 
się Polski niepodległej, o ogromnym znaczeniu dla całego narodu 
polskiego. Przypadająca w 2017 roku 100. rocznica  odmowy złoże-
nia przysięgi na wierność Niemcom i Austro-Węgrom przez żołnierzy 
I i III Brygady Legionów Polskich, zasługuje na szczególne upamięt-
nienie. Fakt, że wydarzenie to związane jest z dwiema miejscowo-
ściami gminy Nieporęt – z Zegrzem Południowym (tu w koszarach 
miała miejsce odmowa złożenia przysięgi) oraz z Białobrzegami (tu w 
koszarach żołnierze Legionów byli internowani) sprawia, że czujemy 
się jego spadkobiercami i naszym obowiązkiem oraz pragnieniem jest 
uczcić setną rocznicę chwalebnego czynu żołnierzy Legionów. Mądry 
naród dba o pamięć i o przeszłość, bo właśnie na wartościach po-
chodzących z przeszłości musimy budować przyszłość. 

90.  
Pochód Trzech Króli 

 
6 stycznia, 

ulice Chotomowa 

Gminne Centrum Kultury i 
Sportu 

Ul. Partyzantów 27, 05-123 
Chotomów 

Nip: 536-175-90-80 
Kierownik Elżbieta Frydry-

chowicz 

Parafia Wniebowzięcia NMP w 
Chotomowie, Urząd Gminy 

Jabłonna 
gminny 

Jasełka uliczne są wydarzeniem przede wszystkim chrześcijańskim, 
jednak w swoim przekazie dotykają spraw ponad religijnych. Nasz 
Orszak Trzech Króli będzie łączył w sobie historię sprzed tysięcy lat 
ze współczesnymi problemami. Wydarzenie ma na celu promowanie 
wartości rodzinnych i wspólnotowych, a także wrażliwości na potrze-
by innych. W przedsięwzięciu bardzo ważna jest forma i udział dzieci, 
które zostaną przebrane w kolorowe stroje świadczące o przynależ-
ności do jednego z trzech orszaków. 

91.  

Zabawy choinkowe 
dla dzieci 

 
 
 

styczeń, 
Jabłonna, Choto-

mów, Skierdy, 
Suchocin 

Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Jabłonnie 
ul. Modlińska 102 
05-110 Jabłonna 

NIP 536 175 90 80 
Dyrektor Grzegorz Przyby-

łowicz 

Sołectwa Gminy Jabłonna, 
Urząd Gminy Jabłonna 

gminny 

Zabawy integracyjne i konkursy, których tematem przewodnim są 
Święta Bożego Narodzenia. W trakcie występów scenicznych przed 
dziećmi występują clowni, szczudlarze, magicy i artyści cyrkowi. 
Imprezę wieńczy spotkanie z Mikołajem i rozdawanie prezentów. 
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92.  

Wernisaże w GALE-
RII OGRÓD 

+ koncert jazzowy 
 

styczeń, kwiecień, 
sierpień, listopad 
GCKiS Jabłonna 

 
 

Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Jabłonnie 
ul. Modlińska 102 
05-110 Jabłonna 

NIP 536 175 90 80 
Dyrektor Grzegorz Przyby-

łowicz 

 gminny/ powiatowy 
Wystawy twórczości głównie lokalnych artystów wzbogacone o kon-
certy na żywo. 

93.  

Bajeczne soboty, + 
warsztaty artystycz-
ne dla dzieci i rodzi-

ców 

1. sobota w mie-
siącu od stycznia 
do czerwca i od 

września do grud-
nia, 

GCKiS Jabłonna 

Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Jabłonnie 
ul. Modlińska 102 
05-110 Jabłonna  

NIP 536 175 90 80 
Dyrektor Grzegorz Przyby-

łowicz 

 gminny 

Comiesięczne spektakle wprowadzają dzieci w baśniowy świat. Ła-
twa dostępność wydarzeń sprawia, że dla wielu młodych widzów 
„Bajecznych sobót” są główną, bądź jedyną formą obcowania ze 
sztuką teatralną. Wydarzeniom towarzyszą rodzinne warsztaty pla-
styczne. 
 

94.  
Zwyczaje i obrzędy 
polskie oraz obcych 

kultur 

Spotkania dwa 
razy w miesiącu 
przez cały rok z 

wyłączeniem 
wakacji i ferii, 

GCKiS w Skier-
dach 

Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Jabłonnie 
ul. Modlińska 102 
05-110 Jabłonna 

NIP 536 175 90 80 
Filia GCKiS w Skierdach, 
Kierownik Dorota Tondera 

 gminny/ powiatowy 

Imprezy typu: różne tradycje obchodzenia święta zmarłych, deptanie 
kapusty, darcie pierza, w wiosce św.  Mikołaja wspólne kolędowanie 
(Natalia Piotrowska), wędrówki z Turoniem  Walentynki, Topienie 
Marzanny, obrzędy wielkanocne, Sobótka itp. Projekt jest realizowany 
przy dużym zaangażowaniu mieszkańców Skierd, którzy tworzą 
nieformalną grupę ochotników. 

95.  
Sobotnie spotkania 

w Skierdach 
 

Wszystkie soboty 
2017 r. z wyłącze-
niem wakacji, ferii i 

świąt, 
GCKiS Skierdy 

Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Jabłonnie 
ul. Modlińska 102 
05-110 Jabłonna 

NIP 536 175 90 80 
Filia GCKiS w Skierdach, 
Kierownik Dorota Tondera 

 gminny/ powiatowy 

Sobotnie spotkania w GCKiS  w Skierdach są okazją do poznania 
ciekawych osób, poszerzenia horyzontów oraz twórczego spędzenia 
czasu.  Ważnym aspektem spotkań są warsztaty, które podnoszą ich 
atrakcyjność. 
Dotychczas odbyły się  spotkania z rysownikiem (Edwardem Lutczy-
nem), choreografem (Santiago Bello), wokalistami musicalowymi 
(Jakubem Wocialem i Natalią Piotrowską), byłym oficerem jednostki 
GROM  (Krzysztofem Przepiórką), Robertem Rozmusem... W trakcie 
prowadzonych zajęć testowaliśmy drukarki 3D, wzięliśmy udział w 
rekonstrukcji historycznej (AK Kampinos), odwiedziliśmy rzeczywi-
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stość wirtualną. Projekt jest realizowany przy dużym zaangażowaniu 
mieszkańców Skierd, którzy tworzą nieformalną grupę ochotników. 

96.  
Zajęcia artystyczne 
dla dorosłych- Sztu-

ka dla wszystkich 

raz na kwartał 
(luty, maj, sierpień, 

grudzień), 
GCKiS Jabłonna 

Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Jabłonnie 
ul. Modlińska 102 
05-110 Jabłonna 

NIP 536 175 90 80 
Dyrektor Grzegorz Przyby-

łowicz 

 gminny 

Zajęcia manualno-plastyczne pomagają zaznajomić się z różnymi 
technikami oraz sprzyjają rozwijaniu pasji. W trakcie zajęć powstają 
min. okolicznościowe stroiki, szydełkowe serwety i ozdoby wykonane 
w technice decupage. 

97.  
Kulturalna Liga 

piłkarska 

maj, czerwiec, 
lipiec, sierpień, 

wrzesień, 
GCKiS Skierdy 

Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Jabłonnie 
ul. Modlińska 102 
05-110 Jabłonna 

NIP 536 175 90 80 
Filia GCKiS w Skierdach 

Kierownik Dorota Tondera 

 
gminny/ powiatowy/ 

Warszawa 
Mecze amatorskiej ligi piłki nożnej. Wśród meczów rozgrywany jest 
jeden z aktorami Teatru Rampa. 

98.  Noce z filmem 

raz w miesiącu z 
wyłączeniem 
wakacji, ferii i 

świąt, 
GCKiS Skierdy 

Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Jabłonnie 
ul. Modlińska 102 
05-110 Jabłonna 

NIP 536 175 90 80 
Filia GCKiS w Skierdach 

Kierownik Dorota Tondera 

 gminny 
Projekcje filmów typu: Gwiezdne wojny, Władca pierścieni, Harry 
Potter, poprzedzone wstępnym przygotowaniem, a po - dyskusją. 

99.  
Gminne Spotkania 

Wielkanocne 
 

kwiecień, 
GCKiS Chotomów 

Urząd Gminy Jabłonna 
ul. Modlińska 152, 05-110 

Jabłonna, 
NIP 536-177-15-14 

Wójt Jarosław Chodorski 

Gminne Centra Kultury i Spor-
tu, LKS Lotos Jabłonna 

gminny 

Coroczne spotkania Wielkanocne mają na celu integrowanie miesz-
kańców całej Gminy oraz podtrzymywanie świątecznych tradycji. 
Wydarzenie odbywa się w dwa weekendy poprzedzające Niedzielę 
Palmową. W pierwszą niedzielę, pod wszystkimi gminnymi kościołami 
ustawione są ogromne (ok. 150cm wysokości) jajka, które dzieci wraz 
z rodzicami dekorują. W kolejną sobotę wszystkie jajka przewożone 
są do jednego z trzech gminnych domów kultury, gdzie tworzą koszyk 
symbolizujący zjednoczenie. W trakcie spotkań mieszkańcy wspólnie 
tworzą palemki wielkanocne oraz uczestniczą w świątecznych zaba-
wach. Imprezę wieńczy wielkie poszukiwanie czekoladowych jajek. 

100.  
Mazowsze Seniorów 

 

czerwiec, 
GCKIS Chotomów 

Gminne Centrum Kultury i 
Sportu 

ul. Partyzantów 27, 05-123 
Chotomów 

NIP 536-175-90-80, 
Kierownik Elżbieta Frydry-

 
gminny/ powiatowy/ 

wojewódzki 

Przegląd „Mazowsze Seniorów” kierowany jest do osób dorosłych, 
działających indywidualnie lub skupionych w różnego rodzaju gru-
pach, sekcjach czy kołach zainteresowań Festiwal twórczości arty-
stycznej w całości poświęcony prezentacji działań twórczych osób po 
55. roku życia. Cele: popularyzacja amatorskiej twórczości artystycz-
nej – śpiewaczej, poetyckiej, teatralnej  i obrzędowej wśród doro-
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chowicz słych, ochrona i kultywacja miejscowej gwary, przekazywanie tradycji 
i obyczajów regionalnych, odnajdywanie nielicznych już gawędziarzy 
opowiadających zasłyszane opowieści o ciekawych miejscach i zda-
rzeniach w ich okolicach. 

101.  

Dzień Dziecka w 
Chotomowie 

 

czerwiec, 
GCKiS Chotomów 

Gminne Centrum Kultury i 
Sportu 

ul. Partyzantów 27, 05-123 
Chotomów 

NIP 536-175-90-80, 
Kierownik Elżbieta Frydry-

chowicz 

Parafia Wniebowzięcia NMP w 
Chotomowie 

gminny/ powiatowy 

Wielopokoleniowy Piknik z okazji Dnia Dziecka w Chotomowie na 
stałe wpisał się do kalendarza imprez. Inicjatorem i pomysłodawcą 
jest proboszcz parafii Leszek Kołoniecki. Piknik odbywa się na placu 
parafii. Zawsze obfituje w wiele atrakcji dla najmłodszych mieszkań-
ców gminy. 

102.  
Inscenizacja histo-

ryczna 

15 sierpnia, 
na terenie parafii w 

Chotomowie 

Gminne Centrum Kultury i 
Sportu 

ul. Partyzantów 27, 05-123 
Chotomów 

NIP 536-175-90-80, 
Kierownik Elżbieta Frydry-

chowicz 

Parafia Wniebowzięcia NMP w 
Chotomowie 

gminny/ 
powiatowy 

 

Inscenizacja przedstawiająca wydarzenia, które rozegrały się 1 sierp-
nia 1944 r. na granicy Legionowa i Chotomowa. Na skutek rozkręce-
nia przez powstańców torów kolejowych, wykoleił się niemiecki po-
ciąg wojskowy. Od tej akcji sabotażowej rozpoczęła się prawdziwa 
walka pomiędzy hitlerowcami a powstańcami, którą mimo słabszego 
wyposażenia, wygrali powstańcy wspierani przez kompanię z Legio-
nowa. Inscenizacja będzie żywą lekcją mało znanej historii. Insceni-
zacja będzie kluczowym elementem corocznego chotomowskiego 
odpustu, którego historia rozpoczęła się na długo przed wybuchem II 
Wojny Światowej. 

103.  Dzień seniora 
październik, 

GCKiS Jabłonna 

Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Jabłonnie 
ul. Modlińska 102 
05-110 Jabłonna 

NIP 536 175 90 80 
Dyrektor Grzegorz Przyby-

łowicz 

 gminny 
Zabawa taneczno-rozrywkowa oraz konkursy dla seniorów, catering, 
upominki. Wydarzenie ma na celu zachęcenie seniorów do aktywno-
ści społecznej i kulturalnej. 

104.  
Spotkanie wigilijne, 
wspólne kolędowa-

nie 

grudzień, 
GCKiS Jabłonna 

Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Jabłonnie 
ul. Modlińska 102 
05-110 Jabłonna 

Dyrektor Grzegorz Przyby-
łowicz 

 gminny 
Celem spotkania jest podtrzymywanie tradycji świątecznych, integro-
wanie mieszkańców oraz promowanie postaw życzliwości nie tylko 
„od święta”. 
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105.  
Gminny 

Dzień Dziecka 

3 czerwca, 
GCKiS Jabłonna 

 

Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Jabłonnie 
ul. Modlińska 102 
05-110 Jabłonna 

Dyrektor Grzegorz Przyby-
łowicz 

Urząd Gminy Jabłonna, sto-
warzyszenia i fundacje, insty-
tucje gminne np. przedszkola, 

szkoły, sponsorzy 

gminny/ powiatowy 

Tradycyjna impreza plenerowa zorganizowana w całości z myślą o 
najmłodszych. Wśród licznych atrakcji znajdują się min. występy 
sceniczne dla dzieci, spotkania z postaciami z bajek, dmuchany plac 
zabaw. 

106.  
Mazowiecki Turniej 

Szaradziarski 
 

11 marca, 
10 czerwca, 9 

września, 9 grud-
nia, 

GCKIS Jabłonna 

Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Jabłonnie 
ul. Modlińska 102 
05-110 Jabłonna 

Dyrektor Grzegorz Przyby-
łowicz 

Szaradziści - wolontariusze 

aglomeracja War-
szawska wraz z 

przyległymi powia-
tami 

Bardzo popularna forma aktywności intelektualnej dla wszystkich 
grup społecznych i wiekowych. 
W  jednym turnieju może uczestniczyć 100 osób. 

107.  
Święto Gminy Ja-

błonna 
czerwiec lub wrze-

sień, Jabłonna 

Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Jabłonnie 
ul. Modlińska 102 
05-110 Jabłonna 

NIP 536 175 90 80 
Dyrektor Grzegorz Przyby-

łowicz 

Urząd Gminy Jabłonna, sto-
warzyszenia i fundacje, insty-
tucje gminne np. przedszkola, 

szkoły, OSP,  sponsorzy 

gminny/ powiatowy 

Największa gminna impreza plenerowa, której głównym punktem jest 
wieczorny koncert muzyki rozrywkowej. Wydarzenie jest wspaniałą 
okazją do zaprezentowania osiągnięć artystycznych utalentowanych 
dzieci i młodzieży, pokazania pasji mieszkańców i wciągnięcia ich do 
wspólnej zabawy. Na odwiedzających gości czekają „tematyczne 
wioski”, czyli strefy poświęcone zdrowiu, ogrodnictwu itd. 

108.  

Koncert Reprezenta-
cyjnego Zespołu 

Artystycznego Woj-
ska Polskiego 

 

kwiecień, 
Szkoła Podstawo-
wa im. Armii Kra-
jowej w Jabłonnie 

Urząd Gminy Jabłonna 
ul. Modlińska 152, 05-110 

Jabłonna, 
NIP 536-177-15-14 

Wójt Jarosław Chodorski 

 gminny/ powiatowy 

Występ zespołu tak wysokiej klasy jest niepowtarzalną okazją do 
wysłuchania wspaniałego koncertu bez wyjeżdżania poza teren gmi-
ny. Koncert jest biletowany, a wstęp na niego jest bezpłatny. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1707142649527
463&id=1509738492601214 

109.  
Galeria Jabłonna 

 

3-4 wystawy w 
roku, 

Urząd Gminy 
Jabłonna 

 

Urząd Gminy Jabłonna 
ul. Modlińska 152, 05-110 

Jabłonna, 
NIP 536-177-15-14 

Wójt Jarosław Chodorski 

 gminny 

Całoroczna ekspozycja obrazów naszych lokalnych artystów. Werni-
saże oraz powystawowe warsztaty dla dzieci z gminnych szkół  i 
przedszkoli odbywają się 4-5 razy w roku.  Do każdej wystawy przy-
gotowywany jest katalog i pamiątkowe kartki. 

110.  
Festiwal Nauki 

 

wrzesień, 
PAN Dom Zjazdów 

i Konferencji w 
Jabłonnie, ul. 

Modlińska 105, 05-
110 Jabłonna 

Polska Akademia Nauk 
p. Defilad 1, 00-901 War-

szawa, 
NIP 525-15-75-083, 

Kierownik marketingu Bar-
bara Kamińska 

 regionalny 
Wyjątkowe wydarzenie naukowe, które od wielu lat przyciąga tłumy 
zwiedzających. Dzięki zaangażowaniu organizatorów, wśród wystaw-
ców znajdują eksperci z różnych dziedzin naukowych. 
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111.  

Pałacowe spotkania 
z muzyką i Galeria 

Oranżeria 
 

od stycznia do 
grudnia, 

PAN Dom Zjazdów 
i Konferencji w 
Jabłonnie, ul. 

Modlińska 105, 05-
110 Jabłonna 

Polska Akademia Nauk 
p. Defilad 1 00-901 War-

szawa, 
NIP 525-15-75-083, 

Kierownik marketingu Bar-
bara Kamińska 

Urząd Gminy Jabłonna, 
Powiat Legionowski 

ogólnopolski 

Co miesięczne koncerty muzyki klasycznej odbywają się w pięknych 
wnętrzach jabłonowskiego Pałacu. Wysoki poziom oraz ciekawy 
repertuar przyciągają melomanów z całej Polski. Dodatkową atrakcją 
są organizowane w Galerii Oranżeria wernisaże prac znanych arty-
stów. 
 

112.  
Festiwal poezji mię-

dzynarodowej 
Październik, 

GCKiS Chotomów 

Wydawnictwo IBIS Aleksan-
der Nawrocki, Al. Jana 

Pawła II 70/52, 
00-175 Warszawa 
NIP 524-030-62-15 

Gminna Biblioteka Publiczna 
im. Ks. J. Twardowskiego w 

Jabłonnie, GCKiS Chotomów 
gminny/ powiatowy 

Coroczna impreza w trakcie której prezentowana jest twórczość 
poetów z różnych zakątków świata. 

113.  
Światowy Dzień 

Poezji 

marzec, 
GCKiS Jabłonna 

 

Wydawnictwo IBIS Aleksan-
der Nawrocki, Al. Jana 

Pawła II 70/52, 
00-175 Warszawa 
NIP 524-030-62-15 

Gminna Biblioteka Publiczna 
im. Ks. J. Twardowskiego w 

Jabłonnie 

 

gminny/ 
powiatowy 

Święto obchodzone corocznie 21 marca, ustanowione przez UNE-
SCO jesienią 1999 roku. Główne uroczystości tego święta odbywają 
się w Paryżu. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publi-
kowania i nauczania poezji na całym świecie. Od 10 lat Jabłonna jest 
przystankiem Światowego Dnia Poezji. W ramach obchodów święta 
odbywają się spotkania z twórcami z całego świata. 
 

114.  
Festiwal muzyczny 
im. Bogny Sokor-

skiej 

wrzesień, 
PAN Dom Zjazdów 

i Konferencji w 
Jabłonnie, ul. 

Modlińska 105, 05-
110 Jabłonna 

Polska Akademia Nauk 
pl. Defilad 1, 00-901 War-

szawa, 
NIP 525-15-75-083, 

Kierownik marketingu Bar-
bara Kamińska 

Urząd Gminy Jabłonna 
gminny/ powiatowy/  

wojewódzki 

Koncert plenerowy w ogrodach jabłonowskiego pałacu. Bogna Sokor-
ska jest jedną z najwybitniejszych polskich artystek śpiewaczek dru-
giej połowy XX wieku, zwana „Słowikiem Warszawy”. W trakcie festi-
walu muzycznego wykonywane są najpiękniejsze światowe przeboje 
operowe, operetkowe i musicalowe. W programie można odnaleźć 
również „scenę młodych”. 

115.  

Rodzinna Gra Tere-
nowa – Szlakiem 

Powstania Warszaw-
skiego połączona ze 
wspólnym biesiado-
waniem przy ogni-
sku i gawędą histo-

ryczną 
 

wrzesień, Jabłon-
na 

Urząd Gminy Jabłonna 
ul. Modlińska 152, 05-110 

Jabłonna, NIP 536-177-15-
14 

Wójt Jarosław Chodorski 

Hufiec Legionowo 
im. Szarych Szeregów „Rój- 

Tom”, GCKiS 
Gminny/ powiatowy 

Celem gry jest edukacja na rzecz pokoju, poznawanie powstańczej 
historii Gminy Jabłonna oraz propagowanie rodzinnego spędzania 
czasu.  Uczestnicy w trakcie gry odwiedzają kolejne punkty wskazane 
na mapie. Na każdym z nich czeka inne, zadanie związane z życiem 
w czasie powstania warszawskiego. Po zakończeniu zabawy, odby-
wa się biesiadowanie przy ognisku ze wspólnym śpiewaniem po-
wstańczych piosenek oraz prowadzeniem gawędy historycznej. 
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116.  
Samorządowy Dzień 

Dziecka 

1 czerwca, 
Urząd Gminy 

Jabłonna 

Urząd Gminy Jabłonna 
ul. Modlińska 152, 05-110 

Jabłonna, 
Wójt Jarosław Chodorski 

Rada Gminy Jabłonna gminny 
1 czerwca klucze do gminy przekazywane są dzieciom, to one przez 
cały dzień „pracują” w urzędzie i uczestniczą w posiedzeniu Dziecię-
cej Rady Gminy. 

117.  
Memoriał im. Małgo-

rzaty 
Kowalskiej 

styczeń, luty, 
marzec, grudzień, 
Szkoła Podstawo-
wa im. Armii Kra-
jowej w Jabłonnie 

LKS Lotos Jabłonna 
ul. Piusa XI 63 

05-123 Chotomów 
Beata Kowalska 

Gmina Jabłonna, Szkoła 
Podstawowa im. Armii Krajo-

wej w Jabłonnie 
gminny/ wojewódzki 

Zawody sportowy w kilku dyscyplinach. Wydarzenie upamiętniające 
wieloletnią prezes klubu LKS Lotos Małgorzatę Kowalską. 

118.  5. Bieg Wojciechowy 

kwiecień, 
rynek w Serocku i 
trasy biegowe na 

terenie miasta 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Serocku,  

ul. Pułtuska 47, 05-140 
Serock, 

NIP: 5361676804, Dyrektor 
Maciej Goławski 

Miasto i gmina Serock, Hotel 
Narvil Conference & Spa 

ogólnopolski 

Bieg uliczny z trasą atestowaną przez PZLA. Impreza skierowana do 
miłośników sportu i rekreacji w całym kraju, promująca aktywny wy-
poczynek. Każdego roku uczestniczy w niej kilkaset osób: dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Biegowi towarzyszy Piknik Ekologiczny na 
serockim rynku, podsumowujący akcję Drzewo 600-lecia. 

119.  
Wojciechowe 
Świętowanie 

maj,  
rynek w Serocku 

Centrum Kultury i czytelnic-
twa w Serocku, ul. Pułtuska 

35, 05-140 Serock 
NIP : 5361918271, 

Dyrektor Tomasz Gęsikow-
ski 

Starostwo Powiatowe w Le-
gionowie; 

Urząd Miasta i Gminy Serock; 
 

Miejsko Gminny Zakład Go-
spodarki Komunalnej w Se-

rocku 

ponadlokalny 

Święto Patrona Serocka św. Wojciecha, które obchodzimy w 2017 r. 
600-lecie nadania praw miejskich. Obchody rozpoczynają się koro-
wodem przez główne ulice Serocka (z udziałem: władz samorządo-
wych, miast partnerskich, szkół, przedszkoli, stowarzyszeń, fundacji, 
sołectw, kół gospodyń wiejskich, organizacji społecznych i osób 
niepełnosprawnych)  
Część artystyczna rozpocznie się inscenizacją przekazania praw 
miejskich. Następnie odbędą się występy amatorskich zespołów z 
terenu Miasta i Gminy Serock oraz koncerty czołowych artystów 
polskiej sceny rozrywkowej. Na zakończenie odbędzie się pokaz 
sztucznych ogni. 
Impreza przyczynia się do zwiększenia integracji społecznej miesz-
kańców i turystów. 
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120.  
Wianki 

czerwiec, 
Plaża Miejska w 

Serocku 

Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Serocku, ul. Pułtuska 

35, 05-140 Serock 
NIP 536-191-82-71 

Dyrektor Tomasz Gęsikow-
ski 

Miasto i Gmina Serock gminny 

Impreza inaugurująca sezon letni nad Jeziorem Zegrzyńskim, reali-
zowana od kilku lat w noc świętojańską na serockiej plaży. Podczas 
imprezy odbywają się koncerty i pokazy zespołów tanecznych. Im-
prezie towarzyszy konkurs wicia wianków, nawiązujący do tradycji 
ludowej. 

121.  
Serock Folkowo 

czerwiec,  
Serock 

Centrum Kultury 
 i Czytelnictwa w Serocku, 

ul. Pułtuska 35, 
05-140 Serock 

NIP 536-191-82-71 
Dyrektor Tomasz Gęsikow-

ski 

 międzynarodowy 

Impreza plenerowa, która ma na celu poprawę atrakcyjności tury-
stycznej Miasta i Gminy Serock oraz ułatwienie dostępu do kultury 
ludowej. Na scenie prezentują się polskie i zagraniczne zespoły 
folklorystyczne i folkowe. Jednocześnie w trakcie imprezy promowane 
są lokalne walory oraz dorobek kulturalny ludowych zespołów arty-
stycznych. 
Koncepcja projektu oparta jest na wypracowanych przez szereg lat 
założeniach (Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych) i zakła-
da zorganizowanie spotkań zespołów ludowych oraz folkowych z 
kraju i zagranicy, wspólne poznawanie folkloru z różnych stron świa-
ta.Jest to impreza ogólnodostępna, niebiletowana. 

122.  
To Barbarki robota – 
warsztaty rzemieśl-
nicze na podgrodziu 

lipiec, 
Serock – Plac 

Litewski nad brze-
giem Jeziora 

Zegrzyńskiego 

Miasto i Gmina Serock 
ul. Rynek 21 

05-140 Serock 

Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku, Muzeum Histo-

ryczne w Legionowie 
ponadlokalny 

Impreza plenerowa promująca dziedzictwo kulturowe Serocka odwo-
łujące się do początków XI wiecznego osadnictwa na grodzisku Bar-
barka.  Podczas imprezy odbywają się warsztaty rzemiosł dawnych 
oraz artystycznych. Wydarzeniu towarzyszą pokazy w obozowisku 
średniowiecznym, spektakle teatralne, pokazy tańców średniowiecz-
nych oraz inscenizowane potyczki wojów i rycerzy z różnych epok. W 
trakcie trwania imprezy skosztować można przysmaków kuchni sta-
ropolskiej oraz regionalnych wyrobów kulinarnych. 

123.  
Piknik historyczny 

lipiec, 
rynek w Serocku 

Miasto i Gmina Serock 
ul. Rynek 21 

05-140 Serock 

Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku 

ponadlokalny 

Impreza plenerowa związana z obchodami 600-lecia nadania praw 
miejskich Serockowi. Grupy rekonstrukcyjne rozstawione na terenie 
rynku będą opowiadać historię Serocka poprzez najważniejsze epoki 
w dziejach miasta. 
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124.  
Fontana muzyki – 

muzyczne spotkania 
na rynku 

lipiec – sierpień 
2017  

Rynek w Serocku 

Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Serocku, 
ul. Pułtuska 35, 
05-140 Serock 

NIP 536-191-82-71 
Dyrektor Tomasz Gęsikow-

ski 

Miasto i Gmina Serock lokalny 

Cykl kameralnych koncertów plenerowych – Fontanna Muzyki, to 
muzyczne spotkania organizowane w niedzielne popołudnia na se-
rockim rynku w okresie wakacyjnym. Prezentowane są różnego ro-
dzaju gatunki muzyki. Jazz, Muzyka Klasyczna, Folkowa, Muzyka z 
różnych stron świata. 

125.  Święto Darów Ziemi 
wrzesień,  

Rynek w Serocku 

Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Serocku, 
ul. Pułtuska 35, 
05-140 Serock 

NIP 536-191-82-71 
Dyrektor Tomasz Gęsikow-

ski 

Urząd Miasta i Gminy Serock; 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Serocku; 
Miejsko Gminny Zakład Go-

spodarki Komunalnej 

gminny 

Świętowanie tradycyjnych gminnych dożynek. Rozpoczyna się nabo-
żeństwem i korowodem z udziałem Orkiestry Dętej. Podczas uroczy-
stości władze samorządowe symbolicznie dzielą chleb dożynkowy, a 
pod scenę przynoszone są wieńce i kosze, uczestniczące w korowo-
dzie, które potem biorą udział w konkursie na „Najpiękniejsze dary 
Ziemi”.  
W następnej części obchodów odbywa się festyn z koncertami, kon-
kursami i rywalizacjami sportowymi organizowanymi przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Serocku. Świętu Darów Ziemi towarzyszą liczne 
konkursy angażujące całą społeczność gminną, rodziny, młodzież i 
dzieci.  W trakcie imprezy można skosztować potraw przygotowywa-
nych przez przedstawicieli kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń 
z terenu gminy. Święto Darów Ziemi jest również okazją do zaprezen-
towania się małych, lokalnych firm działających na terenie gminy na 
rzecz sadownictwa i rolnictwa oraz lokalnych twórców,  rękodzielni-
ków, koła gospodyń wiejskich i stowarzyszeń działających na terenie 
gmin. 

126.  
Piknik Rycerski 

Serock 
lipiec, 

Rynek w Serocku 

Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Serocku, 
ul. Pułtuska 35, 
05-140 Serock 

NIP 536-191-82-71 
Dyrektor Tomasz Gęsikow-

ski 

Urząd Miasta i Gminy Serock lokalny 

Piknik Rycerski  odbędzie się w ramach obchodów 600 - lecia Miasta 
Serock. W wydarzeniu udział wezmą cztery grupy rekonstrukcyjne 
oraz artystyczne grupy amatorskie. W ramach imprezy przygotowane 
będą cztery obozy historyczne nawiązujące do ważnych wydarzeń z 
okresu  600 –lecia Miasta Serock. Grupa rekonstrukcyjna okresu: 
Średniowiecznego, Napoleońskiego, Niepodległościowego i Okresu 
międzywojennego. 

127.  
15. Bieg Niepodle-

głości 
 

październik, Se-
rock 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Serocku,  

ul. Pułtuska 47, 
05-140 Serock, 

NIP 5361676804, Dyrektor 
Maciej Goławski 

Miasto i Gmina Serock, Hotel 
Narvil Conference & Spa 

ogólnopolski 

Biegi uliczne z malowniczymi trasami biegnącymi nad Jeziorem Ze-
grzyńskim. Impreza skierowana do miłośników sportu i rekreacji w 
całym kraju, promująca aktywny wypoczynek. Każdego roku uczest-
niczy w niej kilkaset osób: dzieci, młodzieży i dorosłych. 
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128.  
Święto Odzyskania 

Niepodległości 
listopad,  

Rynek w Serocku 

Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Serocku ul. Pułtuska 

35, 
05-140 Serock 

NIP 536-191-82-71 
Dyrektor Tomasz Gęsikow-

ski 

Urząd Miasta i Gminy w Se-
rocku, 

Centrum Szkolenia Łączności 
i Informatyki w Zegrzu 

lokalny 

Obchody święta odzyskania niepodległości rozpoczynają się uroczy-
stą mszą św. oraz apelem, którym towarzyszą występy artystyczne 
oraz wystawa sprzętu wojskowego na Rynku w Serocku. Uczestnicy 
mają okazję skosztowania grochówki z kuchni polowej. Druga część 
obchodów odbywa się  w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, 
gdzie ma miejsce spektakl, w którym u boku artystów scen teatrów 
oraz teatrów muzycznych bierze udział młodzież. Spektakl reżysero-
wany jest przez aktora Tomasza Gęsikowskiego. 

129.  
Projekt „Wiosenne 

Czarowanie” 

styczeń-grudzień, 
województwo 
mazowieckie 

Fundacja „Wspieramy” 
ul. Leśna 14 

05-199 Michałów-Reginów 
Robert Próchnicki 

609-612-516 

Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, ZHP, ZHR, 

Skauci Europy, domy kultury, 
samorządy szkolne 

wojewódzki 

Celem projektu jest pobudzenie do działania osób aktywnych w ob-
szarach kultury w lokalnych środowiskach. Jest to seria koncertów 
poezji śpiewanej połączonych z warsztatami coachingowymi i mu-
zycznymi. 

130.  

Inauguracja, promo-
cja i podsumowanie 

projektu „Powiat 
Legionowski Stolica 
Kultury Mazowsza 

2017” 

styczeń – grudzień 
2017, Powiat 
Legionowski 

 
 

Powiat Legionowski, 
ul. gen. W. Sikorskiego 11, 

05-119 Legionowo, 
NIP 536 15 97 016, 

Starosta Legionowski 
Robert Wróbel 

 
 
 

Gminy Powiatu 
Legionowskiego 

powiatowy/ 
regionalny 

W przypadku otrzymania przez Powiat Legionowski tytułu „Stolica 
Kultury Mazowsza 2017”, przewidziano środki na promocję projektu. 

 


