
Harmonogram imprez kulturalnych realizowanych w 2011r. w ramach zadań powiatu w zakresie kultury 
 

l.p. Nazwa organizacji/ 
instytucji 

organizującej 
imprezę kulturalną 

Nazwa imprezy/wydarzenia 
kulturalnego 

Termin Miejscowość Uczestnicy Zasięg imprezy 

1. Starostwo Powiatowe w 
śurominie 

Konkurs pn. „Wykorzystanie 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych w Ŝyciu 
osobistym i społecznym” 

luty - marzec śuromin uczniowie, kategoria: konkurs 
wiedzowo-praktyczny  

uczniowie gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnychz powiatu 

Ŝuromińskiego 

2. Powiatowo – Miejska 
Biblioteka Publiczna w 

śurominie (oraz 
Biblioteka „Koszykowa” 

w Warszawie 

„Libros Lege” konkurs głośnego 
czytania po angielsku 

marzec śuromin – I etap 
(Powiatowy)Warszaw

a – II etap 

uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych, 

młodzieŜ powyŜej 16 roku 
Ŝycia 

Międzynarodowy (w tym z 
powiatu Ŝuromińskiego) 

3. Komenda Powiatowa 
Państwowej StraŜy 

PoŜarnej  w śurominie 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
PoŜarniczej – etap Powiatowy 

marzec śuromin uczniowie, kategoria: turniej 
wiedzy 

uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkól 

ponadgimnazjalnych z terenu 
powiatu 

4. Starostwo Powiatowe w 
śurominie 

Powiatowy Konkurs 
Ortograficzny o złote pióro 

Starosty śuromińskiego 

marzec śuromin uczniowie, kategoria: konkurs 
wiedzy 

uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych z powiatu 
Ŝuromińskiego  

5. śuromińskie Centrum 
Kultury 

„Daję słowo III” – konkurs 
recytatorski 

marzec śuromin dzieci i młodzieŜ, kategoria: 
konkurs recytatorski 

powiatowy 

6. MłodzieŜowa Grupa 
Inicjatyw Twórczych  

Tatanka 2w śurominie 

„Śladami natury”  - zajęcia 
plenerowe - kultura regionu 

(konkurs wiedzy) 

kwiecień śuromin MłodzieŜ z powiatu 
Ŝuromińskiego , kategoria: 

kultura – wiedza 

powiatowy 

7. Starostwo Powiatowe w 
śurominie 

Powiatowy konkurs wiedzy o 
samorządzie terytorialnym 

kwiecień śuromin uczniowie, kategoria: konkurs 
wiedzowy 

uczniowie gimnazjów oraz szkół 
ponadgimnazjalnych z powiatu 

Ŝuromińskiego 

8. Komenda Hufca ZHP Festiwal Piosenki Harcerskiej i 
Turystycznej „Włóczykij” 

kwiecień śuromin Zuchy, harcerze oraz młodzieŜ 
nie zrzeszona 

powiatowy 

9. śuromińskie Centrum 
Kultury 

Mazowieckie Konfrontacje 
Taneczne „Piruet” 

kwiecień śuromin zespoły taneczne działające w 
szkołach, domach kultury, 

świetlicach i innych 
placówkach, kategoriach: 

regionalny; zespoły taneczne z 
powiatów woj. mazowieckiego, w 

tym z powiatu Ŝuromińskiego 



kultura – dorobek artystyczny 
– muzyka, taniec 

10. MłodzieŜowa Grupa 
Inicjatyw Twórczych  

Tatanka 2W śurominie  

„Ćpanie mnie nie jara” maj śuromin młodzieŜ: fotograficzny 
projekt antynarkotykowy – 

konkurs powiatowy 

dzieci i młodzieŜ z powiatu 
Ŝuromińskiego 

11. śuromińskie Centrum 
Kultury 

„Malarski świat duŜych i 
małych”. Konkurs w ramach 

plenerowych warsztatów 
malarskich. 

maj śuromin dzieci, młodzieŜ, dorośli, 
Kategoria konkurs malarski 

regionalny (w tym z powiatu 
Ŝuromińskiego) 

12. Starostwo Powiatowe w 
śurominie Referat 

Zarządzania 
Kryzysowego 

X Edycja Powiatowego 
Konkursu o Puchar Szefa 
Obrony Cywilnej Powiatu 

maj -czerwiec śuromin uczniowie, kategoria: konkurs 
plastyczny 

uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz szkół specjalnych 

powiatu Ŝuromińskiego 

13. Dom Pomocy 
Społecznej w Bądzynie 

II Artystyczne Konfrontacje 
Osób Niepełnosprawnych 

„AKON 2011” 

 czerwiec Bądzyn mieszkańcy DPS-ów, 
podopieczni WTZ oraz ŚDS, 
kategoria: konkurs piosenki 

mieszkańcy domów pomocy 
społecznej, podopieczni WTZi 

środowiskowych domów 
samopomocy z województwa 

mazowieckiego (w tym  z powiatu 
Ŝuromińskiego) 

14. Muzeum Małego Miasta 
w BieŜuniu 

Konkurs plastyczny „Moja 
Przygoda w Muzeum” 

czerwiec BieŜuń uczniowie, kategoria: 
konkursy plastyczne 

uczniowie szkół z powiatów 
Ŝuromińskiego i sierpeckiego 

15. Muzeum Małego Miasta 
w BieŜuniu 

Konkurs plastyczny „Cuda 
Samarkandy” 

czerwiec BieŜuń uczniowie, kategoria: 
konkursy plastyczne 

uczniowie szkół z powiatów 
Ŝuromińskiego i sierpeckiego 

16. Polski Związek 
Niewidomych w 

śurominie 

Konkurs z okazji Dnia Dziecka czerwiec śuromin dzieci, młodzieŜ, kategoria: 
konkurs recytatorski, śpiew 

dzieci i młodzieŜ z powiatu 
Ŝuromińskiego 

17. Komenda Hufca ZHP 
śuromin 

Złaz druŜyn harcerskich na 100-
lecie harcerstwa na Ziemi 

Ciechanowskiej 

czerwiec śuromin Zuchy, harcerze i młodzieŜ nie 
zrzeszona z powiatu 

Ŝuromińskiego, kategoria: 
konkurs wiedzy historycznej 

powiatowy 

18. Starostwo Powiatowe w 
śurominie 

Najlepsi maturzyści z powiatu 
Ŝuromińskiego 

czerwiec śuromin uczniowie, kategoria: kultura 
– wiedza 

uczniowie klas maturalnych szkół 
ponadgimnazjalnych z powiatu 

Ŝuromińskiego 

19. Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w 

BieŜuniu 

Powiatowe Warsztaty 
Fotograficzne 

czerwiec BieŜuń uczniowie (12 – 19 lat), 
kategoria: konkurs i warsztaty 

fotografii 

uczniowie gimnazjówi szkół 
ponadgimnazjalnychz powiatu 

Ŝuromińskiego 
20. śuromińskie 

Stowarzyszenie 
Społeczno 

Kulturalne„Plan Szansa” 

„Sztuka łączy pokolenia” – 
wielopokoleniowy konkurs 

artystyczny 

czerwiec-
sierpień 

śuromin dzieci, młodzieŜ, dorośli, 
kategoria: konkurs plastyczny 

powiatowy 



21. MłodzieŜowa Grupa 
Inicjatyw Twórczych  

Tatanka 2W śurominie 

Zlot sympatyków Kultury Indian 
w ramach Szkoły Młodych 

Wilków – warsztaty krzewienia 
kultury (rękodzieło artystyczne) 

lipiec Łazy (śuromin) dzieci, młodzieŜ, kategoria: 
praktyczne umiejętności 

artystyczne 

ogólnopolski (w tym z powiatu 
Ŝuromińskiego) 

22. Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w 

BieŜuniu 

Warsztaty malarskie lipiec BieŜuń dzieci, uczniowie  (6 – 19 lat) 
kategoria: praktyczne 

umiejętności artystyczne 

dzieci, uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjów szkół 
ponadgimnazjalnych z powiatu 

Ŝuromińskiego 
23. śuromińskie 

Stowarzyszenie 
Społeczno 

Kulturalne„Plan Szansa” 

„Piosenki z lat młodości naszych 
rodziców” 

wrzesień-
październik 

śuromin dzieci, młodzieŜ, dorośli, 
kategoria: konkurs piosenki 

powiatowy 

24. śuromińskie Centrum 
Kultury 

„Liść” – konkurs prezentacji 
scenicznych dzieci i młodzieŜy 

październik śuromin Dzieci i młodzieŜ, kategoria: 
konkurs artystyczny 

(teatralny) 

powiatowy 

25. Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w 

BieŜuniu 

XVI Przegląd Amatorskiej 
Twórczości Klubów Seniora 

Północnego Mazowsza 

 październik BieŜuń klub seniora, domy pomocy 
społecznej, kategoria: forma 

sceniczna, rękodzieło, 
kulinaria 

regionalny – kluby seniora, domy 
pomocy społecznej z Północnego 

Mazowsza(w tym z powiatu 
Ŝuromińskiego) 

26. Starostwo Powiatowe w 
śurominie 

Forum dla zdrowia październik śuromin nauczyciele i uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych 

nauczyciele i uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych z powiatu 

Ŝuromińskiego. 
27. Powiatowa – Miejska 

Biblioteka Publiczna w 
śurominie 

Konkurs plastyczny „Słonik – 
mój przyjaciel” 

październik - 
listopad 

śuromin dzieci i uczniowie  szkół 
podstawowych powiatu 

Ŝuromińskiego, kategoria: 
konkurs plastyczny etap 

Powiatowy 

ogólnopolski (w tym z powiatu 
Ŝuromińskiego) 

28. Muzeum Małego Miasta 
w BieŜuniu  

XVI Wojewódzki Konkurs Poezji 
im. Stefana Gołębiowskiego 

listopad BieŜuń uczniowie, młodzieŜ, 
kategoria: konkurs poezji 

uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych, młodzieŜ 
starsza do 30 roku Ŝycia z 

województwa mazowieckiego (w 
tym z powiatu Ŝuromińskiego) 

29. Polski Czerwony KrzyŜ Olimpiada Zdrowego Stylu śycia  
- konkurs wiedzy 

listopad śuromin uczniowie, kategoria: konkurs 
wiedzy 

uczniowie gimnazjów i szkół                
ponadgimnazjalnychz powiatu 

Ŝuromińskiego 
30. śuromińskie 

Stowarzyszenie 
Społeczno 

Kulturalne„Plan Szansa” 

„Świąteczna krzątanina” listopad-
grudzień 

śuromin dzieci, młodzieŜ, kategoria: 
konkurs muzyczno-teatralny 

powiatowy 

31. śuromińskie Centrum 
Kultury 

„Seniorzy w świątecznej akcji” – 
przegląd twórczości 

artystycznej seniorów 

grudzień śuromin seniorzy z powiatu 
Ŝuromińskiego, kategoria: 

przegląd twórczości 
artystycznej 

powiatowy 



32. Powiatowa – Miejska 
Biblioteka Publiczna w 

śurominie 

„Konkurs plastyczny na 
Pocztówkę BoŜonarodzeniową” 

grudzień śuromin uczniowie szkół 
podstawowych z powiatu 
Ŝuromińskiego, kategoria: 
konkurs plastyczny etap 

powiatowy 

regionalny (w tym z powiatu 
Ŝuromińskiego) 

33. Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w 

BieŜuniu 

XI Powiatowe Spotkania 
Recytatorskie dla dzieci i 
młodzieŜy„Samochwała” 

grudzień BieŜuń dzieci, uczniowie (6 – 19 lat) 
kategoria: konkurs 

recytatorski 

dzieci z przedszkoli, uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazjów, 

ponadgimnazjalnychz powiatu 
Ŝuromińskiego 

34. śuromińskie Centrum 
Kultury 

Mazowiecki Przegląd 
Świąteczny w piosence i 

plastyce „Mikołajki” 

grudzień śuromin dzieci, młodzieŜ, kategoria: 
konkurs piosenki, konkurs 

plastyczny 

dzieci i młodzieŜ z powiatów 
Północnego Mazowsza (w tym z 

powiatu Ŝuromińskiego) 
                            


