
 

 

3 maja 

(czwartek) 

godz. 17.00 

parking przy 

hali w-s  

HAPPY PLAY 

DIXIELAND BAND 

Koncert.  

Wstęp wolny. 

3 maja 

(czwartek) 

godz. 16.00 

park  

100-lecia  

w Piechcinie  

Koncert Regionalnej 

Orkiestry KUJAWY  

z okazji Święta 

Konstytucji 3 maja. 

 

Wstęp wolny. 

27 maja 

(niedziela) 

godz. 17.00 

Hala  

wid.-sport. 

„ŚPIEWAJĄCE 

FORTEPIANY” 

 

Koncert 

organizowany  

w ramach Budżetu 

Obywatelskiego. 

Zapraszamy 

seniorów wraz  

z wnukami lub 

dziećmi. 

 

Bezpłatne wejściówki 

dostępne w MDK  

w Barcinie. Liczba 

miejsc ograniczona. 

31 maja 

(czwartek) 

SP nr 2 

Objazdowe Kino 

Visa. 

9 maja 

(środa) 

godz. 16.00 

Spotkanie z cyklu „Poprzez 

wieki – dzień z życia 

dziecka”. 

14 maja 

(piątek) 

godz. 16.30 

oddział dla dzieci 

„Owocowe szaleństwo” – 

warsztaty kulinarne dla 

dzieci. 

15 maja 

(wtorek) 

 

„Trudne słowo – 

demokracja. Piękne słowo 

– demokracja” – zajęcia dla 

dzieci o historii idei państwa 

i demokracji prowadzone 

przez Ewę Jałochowską,  

w ramach 100 – lecia 

odzyskania przez Polskę 

niepodległości. 

16 maja 

(środa) 

godz. 16.00 

„BARCIN W OKRESIE PRL” – 

wernisaż wystawy 

przygotowanej przez kółko 

historyczne działające przy 

Zespole Szkół w Barcinie. 

18 maja 

(piątek) 

godz. 15.00 

Oddział dla dzieci 

„Biblioteka jako centrum 

informacji” – warsztaty 

edukacyjno – animacyjne 

dla dzieci, organizowane  

z okazji Światowego Dnia 

Informacji. 

23 maja 

(środa) 

godz. 16.00 

Spotkanie z Romanem 

Pankiewiczem pt. „POLSKI 

ŻYWIOŁ” w ramach cyklu 

Klub Podróżujących Rodzin. 

29 maja 

(wtorek) 

godz. 16.00 

„Zajrzyj do biblioteki 

powspominać”   

 - wspominamy Wolice 

górne. 

9 maja 

(środa) 

godz.16.30 

Stadion 

Happening z okazji 

inauguracji obchodów  

100-lecia odzyskania 

niepodległości przez Polskę. 

Impreza rozpocznie się  

w Szkole Podstawowej nr 1 

w Barcinie. Pochód ulicami 

Barcina zakończony 

zostanie na stadionie 

miejskim w Barcinie. 

12 maja 

(sobota) 

godz. 15.30 

Hala  

wid.-sport. 

„PLUSZOWY MIŚ” 

Zmagania sportowe dla 

najmłodszych. Konkurencje 

sportowe i wspaniała 

zabawa w wykonaniu 

przedszkolaków i uczniów  

klas i-iv szkół podstawowych 

Gminy Barcin. 

12 i 26 maja 

(soboty) 

godz. 11.30 

Sobotnie pływanie – 

dwugodzinne zajęcia dla 

dzieci na Krytej Pływalni.  

Koszt 18 zł./osoba. 

13 maja 

(niedziela) 

godz. 16.30 

Stadion Barcin 

VI KLASYFIKACYJNY TURNIEJ 

DARTA 301 o puchar Prezesa 

BOSiR – Leny Patalas. 

Zapisy pod numerem 

telefonu 603 153 154. 

26 maja 

(sobota) 

Promocja z okazji Dnia 

Matki! 

Darmowy bilet na basen  

dla każdej mamy, która 

odwiedzi naszą pływalnię  

z dzieckiem. 



 
 

 

 

8 – 15 maja 2018 - TYDZIEŃ BIBLIOTEK – 

„(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” organizowany  

od 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy 

Polskich w celu zwrócenia uwagi opinii 

publicznej na popularyzację różnorodnych 

form pracy  z czytelnikiem oraz promowanie 

czytania. W ramach Tygodnia Bibliotek  

w bibliotece głównej oraz filiach odbywać się 

będą warsztaty edukacyjne dla dzieci  

z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów 

oraz szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia 

odbywać się będą wg odrębnego planu przez 

cały miesiąc maj. 

 


