
 

 

10 czerwca 

(niedziela) 

godz. 17.00 

Hala wid.-

sport. 

„Tercet Egzotyczny” 

 

Koncert 

organizowany  

w ramach Budżetu 

Obywatelskiego. 

24 czerwca 

(niedziela) 

godz. 15.00 

park  

100-lecia  

w Piechcinie  

Jubileusz 95-lecia 

istnienia Regionalnej 

Orkiestry KUJAWY. 

30 czerwca 

(sobota) 

godz. 17.00 

Hala wid.-

sport. 

„Kapela im. Józefa 

Poloka” 

 

Koncert 

organizowany  

w ramach Budżetu 

Obywatelskiego. 

1 lipca 

(niedziela) 

godz. 16.30 

teren za 

stadionem 

DNI BARCINA 

 

Holi Festiwal, 

występy artystyczne, 

strefa dla dzieci, 

koncerty: 

YAKA BAND, 

BIG CYC, 

zabawa taneczna. 

8 czerwca 

(piątek) 

godz.  

12.00 – 24.00 

NOC W BIBLIOTECE 2018 

w programie: turniej 

szachowy o puchar 

Dyrektora Cementowni 

Kujawy, spektakl teatralny  

dla dzieci, spotkanie  

z podróżniczką Panią 

Agnieszką Chęś - wykład o 

kulturze arabskiej – „Czego  

o swojej kulturze nie powie  

ci Arab”, turniej gier 

planszowych, zagadki  

i rebusy literackie oraz akcja 

„Książka za książkę” z okazji 

Ogólnopolskiego Święta 

Wolnych Książek. 

13 czerwca 

(środa) 

godz. 16.00 

„Artystyczne prezentacje” - 

wernisaż wystawy Lucyny 

Fic pt. „Oblicza kobiecości”. 

16 czerwca 

(sobota) 

godz. 12.00 

OGÓLNOPOLSKIE 

SYMPOZJUM POŚWIĘCONE 

PAMIĘCI JAKUBA 

WOJCIECHOWSKIEGO. 

20 czerwca 

(środa) 

godz. 16.00 

Spotkanie z Michałem 

Ogórkiem - językoznawcą, 

dziennikarzem i felietonistą, 

w ramach zadania pt. 

„Polski da się lubić”, 

dofinansowanego przez 

MKiDN w ramach programu 

„Partnerstwo dla książki 

2018”. 

27 czerwca 

(środa) 

godz. 16.00 

Spotkanie z Krzysztofem 

Nowakowskim – 

podróżnikiem, maszerem, 

autorem książki  

„23 kilometr”. 

9 czerwca 

(sobota) 

godz. 10.00 

Stadion Barcin 

POWIATOWE ZAWODY 

SPORTOWO-POŻARNICZE, 

podczas których blisko 300 

młodych strażaków stanie 

do rywalizacji o prym w 

powiecie. 

15 czerwca 

(piątek) 

godz.10.00 

Amatorskie zawody 

pływackie dla dzieci. 

19 czerwca 

(wtorek) 

Stadion Barcin 

Mecz POLSKA - SENEGAL  

Strefa Kibica od godz. 15.00: 

atrakcje dla dzieci, Xbox, 

mini-mecze piłki nożnej. 

24 czerwca 

(niedziela) 

Stadion Barcin 

Mecz POLSKA – KOLUMBIA 

Strefa Kibica od godz. 17.00: 

atrakcje dla dzieci, Xbox, 

mini-mecze piłki nożnej, 

sklepik z gadżetami, 

ogródek piwny  

i gastronomiczny. 

18.00 – koncert zespołu 

ATEST. 

28 czerwca 

(czwartek) 

Mecz POLSKA - JAPONIA  

Strefa Kibica od godz. 14.00: 

atrakcje dla dzieci, Xbox, 

mini-mecze piłki nożnej. 

18 .06. – 6.07. 
PRZERWA TECHNOLOGICZNA 

NA KRYTEJ PŁYWALNI. 



 
 

 

 


