
 

 

 

 

 

9 lipca 

(sobota) 

godz. 18.00 

 

Festiwal  

„Blues nad Notecią” 

koncerty: 

WOLF MAIL (Kanada) 

MR. POLLACK 

BURNIN HEARTS 
Szczegóły na plakatach. 

15 lipca 

(piątek) 

godz. 11.00 

plac przy 

MDK 

Trochę zimy w środku 

lata! – czyli sanie, 

psy i nie tylko… 

Spotkanie  

z podróżnikami  

i ich psami. 

17 lipca 

(niedziela) 

godz. 18.00 

NADMIAR – koncert. 
Szczegóły na plakatach. 

24 lipca 

(niedziela) 

godz. 18.00 

JAFIA – koncert. 
Szczegóły na plakatach. 

lipiec - 

sierpień 

„Wakacje ze sztuką” 

poniedziałki 11.00 – 

14.00 

czwartki 14.00 – 16.00 

„Wakacje z tańcem” 

poniedziałki  

i czwartki 11.00 – 

14.00 
Na zajęcia obowiązują 

zapisy! 

2 lipca 

(sobota) 

godz. 12.00 

Ogólnopolskie 

Sympozjum 

poświęcone 

Jakubowi 

Wojciechowskiemu. 

Nadanie medali, 

wspomnienia  

o Jakubie 

Wojciechowskim 

oraz koncert 

Remigiusza 

Kuźmińskiego. 

1 lipca -  

14 sierpnia 

 

„Książka inspiruje – 

moje ulubione 

zwierzę” – wystawa 

pokonkursowa. 

lipiec - 

sierpień 

„WAKACYJNA 

PRZYGODA  

Z BIBLIOTEKĄ” –  

wtorki i piątki 11.00 – 

13.00 

 
Obowiązują zapisy  

od 27.06. do dnia 

poprzedzającego 

zajęcia! 

lipiec - 

sierpień 

Promocja dla dzieci  

i młodzieży! 

Godzina pływania  

(w godz. 6.30 – 13.00) 

w cenie 4 zł. (za 

okazaniem ważnej 

legitymacji). 

lipiec 

sierpień 

 

Promocyjne 

niedziele! – bilety 

rodzinne -10% 

lipiec - 

sierpień 

4xZZZZ 

Zawitaj, Zrelaksuj się, 

Zapamiętaj, Zaproś 

znajomych. 

Oferta dla 

studentów – 4 zł  

(do godz. 13.00) 
Szczegóły w kasie 

Pływalni. 

lipiec - 

sierpień 

Poranne Pływanie 

w godz. 6.30 – 8.00 

bilet 2 zł. 

11 – 15 

lipca 

 

8 – 12 

sierpnia 

AQUA KOLONIE 

 
Zapisy w kasie Pływalni. 

 



 

 

 

 

Miejski Dom Kultury w Barcinie,  

ul. Mogileńska 3, tel. 52 383 23 27, 

www.mdkbarcin.com.pl, 

kulturabarcin@o2.pl 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin,  

ul. LWP 4a, tel. 52 383 21 66, 

www.biblioteka.barcin.com.pl, 

biblioteka.barcinp@gmail.com 

Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

 ul. J. Wojciechowskiego 1a, tel. 52 353 84 09, 

www.bosir-barcin.pl, 

kontakt@bosir-barcin.pl 

WAKACYJNA PRZYGODA Z BIBLIOTEKĄ 

01.07.2016, godz. 11:00 – „Letnie gry  

i zabawy edukacyjne”  

05.07.2106, godz. 11:00 – „Coś fajnego  

z czegoś niepotrzebnego” 

08.07.2016, godz. 11:00 –  „Dawne stroje” - 

wycinanki 

12.07.2016, godz. 11:00 – „Baw się razem  

z nami” - wyjście na plac zabaw na stare 

miasto. 

15.07.2016, godz. 11:00 –„Letnia łąka” – 

zajęcia plastyczne 

19.07.2016, godz. 11:00 – „Zatrzymać lato  

w bukietach kwiatów” – zajęcia plastyczno 

– techniczne 

22.07.2016, godz.11:00 – „Przez góry na 

Mazury” – zajęcia edukacyjno – plastyczne 

26.07.2016, godz.11:00 – „Pudełka 

wspomnień” – zajęcia techniczno – 

plastyczne 

29.07.2016, godz.11:00 – „Gramy, gramy, 

wygrywamy” – turniej gier planszowych 

 


