
Lipiec 2015

Data Godz. Rodzaj imprezy
1.07. 
środa 15.00 „Literka do literki” – Scrabble, cz. I

2.07. 
czwartek 15.00 Strzelecki konkurs sekcji im. Janka Kosa

3.07. 
piątek 15.00 Rozgrywki warcabowe, cz. I

4.07.
sobota

16.00 Popołudnie w klubowym ogródku -  
relaks dla wszystkich

16.00 Występ okolicznościowy zespołu UBU i BAL-
LADA na terenie ogródków działkowych

6.07.
pon. 14.00 Rozgrywki brydżowe sekcji „Szlemik”

7.07. 
wtorek

Do 
ustal. Wycieczka do Malborka

8.07. 
środa 15.00 Rozgrywki bilardowe sekcji  

„Czarna bila” (edycja kobiet)
9.07. 

czwartek 15.00 „1000” dla każdego – rozgrywki, cz. I

10.07. 
piątek

9.00- 
-13.00

Zajęcia plastyczne z dziećmi z półkolonii TPD 
w SP Nr 2 w Pile

15.00 Warcaby raz jeszcze – cz. II

11.07. 
sobota 16.00 Pokaz klubowych zdjęć

13.07.
pon. 14.00 Rozgrywki brydżowe sekcji „Szlemik”

14.07. 
wtorek 15.00  „Czarna bila” po raz drugi -  rozgrywki kobiet, 

cz. II
15.07. 
środa 16.00 „Scrabble” – cz. II

16.07. 
czwartek 16.00 „Strzelać każdy może” – konkurs strzelecki

17.07. 
piątek 14.00 Zagrajmy w Remibrydża – rozgrywki, cz. II

18.07. 
sobota 16.00 „Wielkie kino na małym ekranie”

20.07. 
pon. 14.00 Rozgrywki brydżowe sekcji „Szlemik”

21.07. 
wtorek 14.00 „1000” – rozgrywki, cz. II

22.07. 
środa 16.00 „Wiem wszystko” – quiz  dla tęgich głów

23.07. 
czwartek 9.00 „Na dwóch kółkach przez świat”- wycieczka 

rowerowa Sekcji „Srebrna szprycha”
23.07. 

czwartek 12.00 Zebranie programowe RCK - Klub Seniora

24.07. 
piątek 16.00 „Jak masz farta zagraj w DARTA” – rozgrywki 

25.07. 
sobota

10.00-
-16.00 Piknik na „Płotkach”

27.07. 
pon. 14.00 „Szlemik raz” – brydżowe rozgrywki sekcji 

„Szlemik”
28.07. 
wtorek 14.00 „Szach i mat” – rozgrywki szachowe 

29.07. 
środa 14.00 Remibrydż dla każdego – rozgrywki, cz. II 

30.07. 
czwartek 9.00 „Rowerem przyjemniej” – wycieczka rowerowa 

sekcji „Srebrna szprycha”
31.07. 
piątek 15.00 Turniej par mieszanych w bilarda

1.08. 
sobota 16.00 Wieczorek artystyczny pod patronatem teatru 

UBU

Klub Seniora
ul. Bydgoska 68 • 64-920 Piła

11.07. 
sobota 22:00

KINO PLENEROWE
„Fargo”, 
dramat, czarna komedia, USA,  
Wielka Brytania (95 min.)

Plac
Staszica

12.07.
niedz. 11.00

„Ups! Arka odpłynęła” 3D, 
animacja, przygodowy, Niemcy, Bel-
gia, Luksemburg, Irlandia (85 min.)

12 zł + 5 zł 
(okulary)

10 zł + 5 zł 
(okulary)
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16.00

„Ups! Arka odpłynęła” 3D, 
animacja, przygodowy, Niemcy, Bel-
gia, Luksemburg, Irlandia (85 min.)

16.07.
czw.

16.00
„Ups! Arka odpłynęła” 3D, 
animacja, przygodowy, Niemcy, Bel-
gia, Luksemburg, Irlandia (85 min.)

12 zł + 5 zł 
(okulary)

10 zł + 5 zł 
(okulary)

18.00
WAKACYJNY WDK w RCK 
„Citizenfour”, dokument, USA, Niem-
cy, Wielka Brytania (114 min.)

12 zł

17.07. 
piątek

10.00
i

16.00

„Rechotek”, 
animacja, przygodowy,  
Malezja (85 min.)

12 zł 
10 zł - ulgowy

22.00
KINO PLENEROWE
„Iluzja”, 
kryminał, thriller, USA (115 min.)

Bulwary 
Châtellerault

19.07.
niedz. 11.00

„Rechotek”, 
animacja, przygodowy,  
Malezja (85 min.)

12 zł 
10 zł - ulgowy
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„Rechotek”, 
animacja, przygodowy,  
Malezja (85 min.)

23.07. 
czw.

16.00 „Rechotek”, animacja, przygodowy, 
Malezja (85 min.)

18.00
WAKACYJNY WDK w RCK 
„Miłość od pierwszego ugryzienia”, 
komediodramat, Francja (98 min.)

12 zł

24.07.
piątek

10.00
i

16.00

„Baranek Shaun”, 
animacja, komedia, 
Wielka Brytania (85 min.)

12 zł 
10 zł - ulgowy

22.00
KINO PLENEROWE
„Gość”, 
thriller, USA (99 min.)

Bulwary 
Châtellerault

26.07.
niedz. 11:00

„Baranek Shaun”, 
animacja, komedia, 
Wielka Brytania (85 min.)

12 zł 
10 zł - ulgowy27
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„Baranek Shaun”, 
animacja, komedia, 
Wielka Brytania (85 min.)

29.07.
środa 16.00 „Baranek Shaun”, animacja, komedia, 

Wielka Brytania (85 min.)

30.07.
czw.

10.00
i

16.00

„Baranek Shaun”, 
animacja, komedia, 
Wielka Brytania (85 min.)

12 zł 
10 zł - ulgowy

18.00
WAKACYJNY WDK w RCK 
„Zabójcy bażantów”, kryminał, thril-
ler, Dania (119 min.)

12 zł

31.07.
piątek

10.00
i

16.00

„Koko smoko”, 
animacja, przygodowy, 
Niemcy (83 min.)

12 zł 
10 zł - ulgowy

22.00
KINO PLENEROWE
„Trener bardzo osobisty”, 
komediodramat, USA (105 min.)

Bulwary 
Châtellerault



Data Godz. Tytuł Miejsce

1.07.
środa

10:00 WAKACJE
warsztaty gry na afrykańskich bębnach

Rezerwacja 
miejsc !!! 

tel: 602-252-675, 
67/2105015

sala kameralna10:40 warsztaty gry na afrykańskich bębnach
11:00 zajęcia plastyczne „Quilling” sala 66

2.07.
czw.

10:00

„Ekspedycja podwodna planeta” pro-
jekcja filmu oraz spotkanie z Radosła-
wem Maciejewskim o pasji nurkowa-

nia z … rekinami

sala  
widowiskowa

11:00 warsztaty teatralne dla młodzieży od lat 15 sala kameralna

3.07
piątek

10:00 film przygodowy 
„Kapitan Szablozęby i skarb piratów”

bilet: 12 zł,  
10 zł ulgowy

11:00 Konkurs rysunkowy 
„Galeria pod chmurką” plac Staszica

16:00 film przygodowy 
„Kapitan Szablozęby i skarb piratów”

bilet: 12 zł,  
10 zł ulgowy

4.07 
sobota 19:00 MUZYCZNY APERITIF

,,Muzyczne przyjęcie na rozpoczęcie”
Ulica

Śródmiejska
5.07. 
niedz. 18:00 PARKOWE SPOTKANIA 

„Zaczarowany świat operetki”
Park Miejski

6.07.
pon.

10:00 spektakl teatralny 
„Koziołek Niematołek”

sala  
widowiskowa,  

bilet: 2 zł

11:00 zajęcia taneczne  
„Zumba Kids - eksplozja energii” sala kameralna

11:00 zajęcia ceramiczne sala 66

16:00 film przygodowy  
„Kapitan Szablozęby i skarb piratów”

bilet: 12 zł,  
10 zł ulgowy

7.07. 
wtorek

i 
8.07.
środa

10:00 film przygodowy  
„Kapitan Szablozęby i skarb piratów”

bilet: 12 zł,  
10 zł ulgowy

11:00 zajęcia ceramiczne sala 66

16:00 film przygodowy  
„Kapitan Szablozęby i skarb piratów”

bilet: 12 zł,  
10 zł ulgowy

9.07.
czw.

9:00,
10:00, 
11:00, 
12:00, 
13:00

WIOSKA INDIAŃSKA
w programie zwiedzanie namiotów, 

malowanie twarzy, tańce, strzelanie z 
łuku, konkursy i zabawy, legendy  

i wiele innych

Teren przy 
rzece za 

parkingiem 
Szkoły Policji
wstęp o peł-
nych godzi-
nach, zapisy: 
602252675

11:00 warsztaty teatralne dla młodzieży od lat 15 sala kamerlana

16:00 film przygodowy  
„Kapitan Szablozęby i skarb piratów”

bilet: 12 zł,  
10 zł ulgowy

10.07. 
piątek 10:00 film animowany  

„Ups ! Arka odpłynęła…” 3D

bilet: 12 zł, 10 
zł ulgowy 
 + okulary

10.07. 
piątek

11:00- 
-14:00

ZACZAROWANY KSIĄŻKOBUS 
– zwiedzanie książkobusu, spotkanie 
z aktorem, quizy, bajki, zagadki, na-

grody. „Dzieci - dzieciom” czytać będą 
bajki, rysować ulubione postaci z bajek

plac Staszica, 
rezerwacja! 

wejścia  
w grupach po 

15 osób

16:00 film animowany  
„Ups ! Arka odpłynęła…” 3D

bilet: 12 zł,  
10 zł ulgowy 

+ okulary

18:30

BLUES EXPRESS STACJA PIŁA 
ŚRÓDMIEJSKA

inauguracyjny koncert festiwalu – 
zagrają:

BLUESET
RIDERS

CARVIN JONES (USA)

ul. Śródmiejska

11.07. 
sobota 19:00 MUZYCZNY APERITIF

,,Zwierzak & Dr Ł - blues akustyczny”
ul. Śródmiejska

12.07. 
niedz. 18:00 PARKOWE SPOTKANIA 

„Projekt Wołodia”
Park

Miejski

13.07.
pon.

i
14.07.
wtorek

10:00 film animowany 
„Ups ! Arka odpłynęła…” 3D

bilet: 12 zł,  
10 zł ulgowy 
 + okulary

11:00 zajęcia plastyczne „filcowe potwory” sala 31

16:00 film animowany 
„Ups ! Arka odpłynęła…” 3D

bilet: 12 zł,  
10 zł ulgowy 
 + okulary

15.07.
środa

10:00 film animowany 
„Ups ! Arka odpłynęła…” 3D

bilet: 12 zł,  
10 zł ulgowy 
 + okulary

11:00 zajęcia plastyczne „filcowe potwory” sala 31

11:00 zajęcia taneczne  
„Zumba Kids - eksplozja energii”

sala  
kameralna

16:00 film animowany 
„Ups ! Arka odpłynęła…” 3D

bilet: 12 zł,  
10 zł ulgowy 
 + okulary

16.07. 
czw.

10:00 spektakl teatralny „Bajka o księżniczce 
z marmurowego miasta”

sala  
widowiskowa, 

bilet: 2 zł
11:00 festiwal piosenki kolonijnej sala  

widowiskowa

16:00 film animowany  
„Ups ! Arka odpłynęła…” 3D

bilet: 12 zł,  
10 zł ulgowy 
 + okulary

17.07. 
piątek

10:00 film animowany, przygodowy  
„Rechotek”

bilet: 12 zł,  
10 zł ulgowy

10:00
i

11:00

terenowe modele zdalnie sterowane - 
pokazy i warsztaty

plac Staszica 
– zapisy!

16:00 film animowany, przygodowy  
„Rechotek”

bilet: 12 zł,  
10 zł ulgowy

Data Godz. Tytuł Cena biletu
2.07.
czw. 18:00 WAKACYJNY WDK w RCK 

„Feniks”, dramat, Niemcy (98min.)
12 zł

3.07. 
piątek

10:00
i

16.00

„Kapitan Szablozęby i skarb piratów”, 
przygodowy, komedia, familijny,  
Norwegia (96 min.)

12 zł 
10 zł - ulgowy

5.07.
niedz. 11:00

„Kapitan Szablozęby i skarb piratów”, 
przygodowy, komedia, familijny,  
Norwegia (96 min.)

6.07.
pon. 16:00

„Kapitan Szablozęby i skarb piratów”, 
przygodowy, komedia, familijny,  
Norwegia (96 min.)
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„Kapitan Szablozęby i skarb piratów”, 
przygodowy, komedia, familijny,  
Norwegia (96 min.)

10.07.
piątek

10.00
i

16.00

„Ups! Arka odpłynęła” 3D, 
animacja, przygodowy, Niemcy, Bel-
gia, Luksemburg, Irlandia (85 min.)

12 zł + 5 zł 
(okulary)

10 zł + 5 zł 
(okulary)

22:00
KINO PLENEROWE
„Wilk z Wall Street”, 
dramat, biograficzny, USA (165 min.)

Bulwary 
Châtellerault

18.07. 
sobota

19:00

Towarzystwo Pomocy Chorym oraz 
Regionalne Centrum Kultury

w podziękowaniu darczyńcom i wo-
lontariuszom 

zapraszają na koncert pt. „Magia Tanga”
w wykonaniu zespołu 

LA FONICA QUARTET

sala  
widowiskowa, 

zaproszenia 
do odbioru  

w kasie RCK

19:00
MUZYCZNY APERITIF

Chris Malinski – Standardy muzyki 
(pop, jazz, blues)

ul. Śródmiejska

19.07. 
niedz.

10:00 JOGA W PARKU
Park Miejski 

w razie niepo-
gody RCK

18:00 PARKOWE SPOTKANIA 
„Pod dachami Paryża”

Park Miejski
obok altany

20.07.
pon.

10:00 film animowany, przygodowy  
„Rechotek”

bilet: 12 zł,  
10 zł ulgowy

10:00 zajęcia hip – hop ze Szkołą „Beezone” sala
kameralna

11:00 zajęcia plastyczne „Kolorowe lampiony” sala 31

16:00 film animowany, przygodowy  
„Rechotek”

bilet: 12 zł,  
10 zł ulgowy

21.07. 
wtorek

i
22.07 
środa

10:00 film animowany, przygodowy  
„Rechotek”

bilet: 12 zł,  
10 zł ulgowy

11:00 zajęcia plastyczne „Kolorowe lampiony” sala 31

16:00 film animowany, przygodowy  
„Rechotek”

bilet: 12 zł,  
10 zł ulgowy

23.07. 
czw.

10:00 spektakl teatralny dla dzieci  
„Żuk, królewski robaczek”

sala  
widowiskowa, 

bilet: 2 zł
11:00 konkurs rysunkowy „Odlotowe wakacje” sala 31

16:00 film animowany, przygodowy  
„Rechotek”

bilet: 12 zł,  
10 zł ulgowy

24.07. 
piątek

10:00 film animowany  
„Baranek Shaun”

bilet: 12 zł,  
10 zł ulgowy

11:00 turniej tenisa stołowego sala 31

16:00 film animowany  
„Baranek Shaun”

bilet: 12 zł,  
10 zł ulgowy

25.07. 
sobota 19:00 MUZYCZNY APERITIF

Świt Żywych Muzyków – jazzpoetica
ul. Śródmiejska

26.07. 
niedz. 18:00 PARKOWE SPOTKANIA 

koncert „Tango Fogg”
Park

Miejski

27.07. 
pon.

i
28.07.
wtorek

10:00 film animowany  
„Baranek Shaun”

bilet: 12 zł,  
10 zł ulgowy

11:00 zajęcia plastyczne „Quilling” sala 31

16:00 film animowany 
„Baranek Shaun”

bilet: 12 zł,  
10 zł ulgowy

29.07. 
środa

10:00 spektakl teatralny  
„Rubinowy książe”

sala
widowiskowa

bilet: 2 zł
11:00 zajęcia plastyczne „Biżuteria z koralików” sala 31

16:00 film animowany 
„Baranek Shaun”

bilet: 12 zł,  
10 zł ulgowy

30.07. 
czw.

10:00 film animowany 
„Baranek Shaun”

bilet: 12 zł,  
10 zł ulgowy

11:00 konkurs rysunkowy  
„Wakacyjna przygoda” sala 31

16:00 film animowany 
„Baranek Shaun”

bilet: 12 zł,  
10 zł ulgowy

31.07. 
piątek

10:00 film animowany  
„Koko smoko”

bilet: 12 zł,  
10 zł ulgowy

11:00 turniej tenisa stołowego sala 31

16:00 film animowany  
„Koko smoko”

bilet: 12 zł,  
10 zł ulgowy

Polecamy:
Letnie Intensywne Warsztaty taneczne w Pile w każdą środę - 
NOWY styl.
Zajęcia orientalne (18:00-19:00): taniec brzucha z woalem, 
technika drum solo, shakira belly, bellywood style.
Zajęcia sexy dance (19:00-20:00): burleska, high heels, samba 
karnawałowa, sexy club dance.


