
Klub Seniora
ul. Bydgoska 68 • 64-920 Piła

Data Godz. Rodzaj imprezy

1.07. 
piątek

9.00 Wystawa prac malarskich p. B. Pudełko – sekcji 
PLAMA – w Filii Biblioteki nr 6 

16.00 Historia kościoła św. Janów w Pile – wykład
2.07. 

sobota 16.00 Lipcowy konkurs strzelecki im. Janka Kosa

4.07. 
pon.

12.00 Zebranie programowe społeczności seniorskiej 
14.00 Turniej brydża sportowego

5.07. 
wtorek 15.00 Z tysiącem w rękach, cz. 1
6.07. 
środa 16.00 „Mądrej głowie…” – konkurs wiedzy powszechnej
7.07. 

czwartek 10.00 Piknik rekreacyjno-edukacyjny n/j. Płotki
8.07. 

piątek 15.00 Remikowe rozdanie, cz. 1 
9.07. 

sobota 15.00 Lipcowe  s’macki – sekcji kulinarnej
11.07. 
pon. 14.00 „Lewy lipcowe” – rozgrywki brydżowe

12.07. 
wtorek 15.00 Na czarno – białej szachownicy, rozgrywki 

szachowo-warcabowe
13.07. 
środa 15.00 Czarna bila na start, edycja kobiet, cz. 1

14.07. 
czw. 9.00 Krajoznawcza wycieczka rowerowa

15.07. 
piątek 16.00 DART-owe konkursy
16.07. 
sobota 16.00 Lipowa herbatka przy muzyce
18.07. 
pon. 14.00 Z atu i bez atu – rozgrywki brydżowe

19.07. 
wtorek 15.00 Z tysiącem w rękach, cz. 2
20.07. 
środa 15.00 Scrabblomanii cz. 1

21.07. 
czw.

9.00 Wycieczka rowerowa 
15.00 Remikowe rozdanie, cz. 2

22.07. 
piątek 15.00 Quiz fotograficzny 

„Jakie to miejsce, jakie to wydarzenie”
23.07. 
sobota 15.00 Czarna bila na start, edycja kobiet, cz. 2
25.07. 
pon. 14.00 Sekcja SZLEMIK do kart

26.07. 
wtorek 16.00 Janki Kosy do broni – konkurs strzelecki
27.07. 
środa 15.00 Scrabblomanii cz. 2

28.07. 
czw. 9.00 Poznajemy okolice Piły na dwóch kółkach 

29.07. 
piątek 16.00 W klubowym obiektywie zdarzeń – pokaz zdjęć
30.07. 
sobota 15.00 Spotkanie klubowej sekcji multimedialnej 

MIGAWKA

Lipiec 2016

18.07. 
pon.

11:30  
i  

16:00

„Ratchet i Clank”, 
animacja, przygodowy, USA (94 min.)

12 zł
10 zł – ulg.

19
-2

1.
07

. 
w

t.-
cz

w. 10:00 
i 

16:00

„Ratchet i Clank”, 
animacja, przygodowy, USA (94 min.)

12 zł
10 zł – ulg.

21.07. 
czw. 18:00

WAKACYJNY WDK w RCK
„Z podniesionym czołem”, 
dramat, Francja (120 min.)

15 zł

22.07. 
pt.

10:00  
i  

16:00

„Mój przyjaciel orzeł”, familijny,  
przygodowy, Austria (98 min.)

12 zł
10 zł – ulg.

22.07. 
pt. 22:00

KINO PLENEROWE
„Love, Rosie”, komedia romantyczna, 
Niemcy / Wielka Brytania (102 min.)

Bulwary 
Châtellerault

25.07. 
pon.

11:30
i

16:00

„Mój przyjaciel orzeł”, familijny,  
przygodowy, Austria (98 min.)

12 zł
10 zł – ulg.

26
-2

8.
07

.
w

t.-
cz

w. 10:00
i

16:00

„Mój przyjaciel orzeł”, familijny,  
przygodowy, Austria (98 min.)

12 zł
10 zł – ulg.

28.07. 
czw. 18:00

WAKACYJNY WDK w RCK
„Kosmos”, 
dramat, Francja / Portugalia (103 min.)

15 zł

29.07.
pt.

10:00
i

16:00

„Dzielny kogut Maniek”, 
animowany, Meksyk (98 min.)

12 zł
10 zł – ulg.

22:00
KINO PLENEROWE
„Przychodzi facet do lekarza”, 
komedia, Belgia / Francja (107 min.)

Bulwary 
Châtellerault

1.08. 
pon.

11:30
i

16:00

„Dzielny kogut Maniek”, 
animowany, Meksyk (98 min.)

12 zł
10 zł – ulg.

2-
4.

08
. 

w
t.-

cz
w. 10:00 

i 
16:00

„Dzielny kogut Maniek”, 
animowany, Meksyk (98 min.)

12 zł
10 zł – ulg.

29.07. 
pt. 16:00 „Bezpieczne wakacje”, pogadanka  

i konkurs plastyczny, 30 osób
sala 31, wstęp 
wolny, zapisy

30.07. 
sob. 19:00

MUZYCZNY APERITIF
„Rytmy, pulsy, bity, sample” - Arek 

Klimek

Plac 
Konstytucji 
3-go Maja

31.07. 
nd. 18:00 PARKOWE SPOTKANIA

koncert „Z muzyką filmową na Ty”
Park 

Miejski

Data Godz. Tytuł Cena biletu

1.07. 
pt.

10:00 „Robinson Crusoe”, animowany, przy-
godowy, Belgia / Francja (90 min.)

12 zł
10 zł – ulg.

22:00
KINO PLENEROWE
„Wypisz, wymaluj… miłość”, 
komedia romantyczna, USA (111 min.)

Bulwary 
Châtellerault

4.07. 
pon.

11:30
i

16:00

„Robinson Crusoe”, animowany, przy-
godowy, Belgia / Francja (90 min.)

12 zł
10 zł – ulg.

5-
7.

07
.

w
t.-

cz
w. 10:00

i
16:00

„Robinson Crusoe”, animowany, przy-
godowy, Belgia / Francja (90 min.)

12 zł
10 zł – ulg.

7.07. 
czw. 18:00

WAKACYJNY WDK w RCK
„Łowcy miodu”, 
dokument, Polska (75 min.)

15 zł

8.07.
pt.

10:00
i

16:00

„Jak uratować mamę?”, 
animowany, Polska (90 min.)

12 zł
10 zł – ulg.

22:00
KINO PLENEROWE
„Magia w blasku księżyca”, 
komedia, USA (97 min.)

Bulwary 
Châtellerault

11.07. 
pon.

11:30
i

16:00

„Jak uratować mamę?”, 
animowany, Polska (90 min.)

12 zł
10 zł – ulg.

12
-1

4.
07

. 
w

t.-
cz

w. 10:00 
i 

16:00

„Jak uratować mamę?”, 
animowany, Polska (90 min.)

12 zł
10 zł – ulg.

14.07. 
czw. 18:00

WAKACYJNY WDK w RCK
„Ojcowie i córki”, 
dramat, USA / Włochy (116 min.)

15 zł

15.07. 
pt.

10:00 
i 

16:00

„Ratchet i Clank”, 
animacja, przygodowy, USA (94 min.)

12 zł
10 zł – ulg.

22:00
KINO PLENEROWE
„Mapy gwiazd”, dramat,  
Francja / Kanada / USA (111 min.)

Plac
Staszica

Anonsujemy:
Środy – godz. 18:00 WAKACYJNE ZAJĘCIA 
 STRETCHINGU Z ELEMENTAMI JOGI



Data Godz. Tytuł Miejsce

1.07. 
pt. 19:00

Koncert 
NA RZECZ BUDOWY 

PILSKIEGO HOSPICJUM
w podziękowaniu darczyńcom  

i wolontariuszom
„BODO …tanga”

ssala 
widowiskowa, 

zaproszenia 
do odbioru  

w kasie RCK

2.07. 
sob. 19:00 MUZYCZNY APERITIF 

„Muzyka dla ucha” – Chris Malinksi
Plac Konstytu-
cji 3-go Maja

3.07. 
nd. 18:00

PARKOWE SPOTKANIA
„Koncert muzyki dawnej”
w wykonaniu muzyków  

z „Opery Nowej” z Bydgoszczy

Park
Miejski

4.07. 
pon.

10:00 spektakl teatralny „Złota Rybka”, 
ART-RE z Krakowa

sala 
widowiskowa, 

bilet: 2 zł

11:00 zajęcia plastyczne „Zagroda ma-
rzeń”, filcowanie, od 7 lat, 10 osób

sala 66, wstęp 
wolny, zapisy: 

tel. 602-252-675

11:30
i

16:00

film „Robinson Crusoe”, 
animacja, przygodowy

sala 
widowiskowa, 

bilet: 12 zł  
i 10 zł (ulgowy)

5.07. 
wt.

10:00 film „Robinson Crusoe”, 
animacja, przygodowy

bilet: 12 zł  
i 10 zł (ulgowy)

11:00 „Bądź aktorem”, wakacyjne warsz-
taty teatralne, od 14 lat, 12 osób

sala 65, wstęp 
wolny, zapisy

16:00 film „Robinson Crusoe”, 
animacja, przygodowy

bilet: 12 zł  
i 10 zł (ulgowy)

6.07. 
śr.

10:00 film „Robinson Crusoe”, 
animacja, przygodowy

bilet: 12 zł  
i 10 zł (ulgowy)

11:00 zajęcia plastyczne „Torba na waka-
cje”, od 7 lat, 10 osób

sala 66, wstęp 
wolny, zapisy

16:00 film „Robinson Crusoe”, 
animacja, przygodowy

bilet: 12 zł  
i 10 zł (ulgowy)

7.07. 
czw.

10:00 film „Robinson Crusoe”, 
animacja, przygodowy

bilet: 12 zł  
i 10 zł (ulgowy)

11:00 zajęcia plastyczne „Wakacyjna kart-
ka”, Quiling, od 7 lat, 10 osób

sala 66, wstęp 
wolny, zapisy

16:00 film „Robinson Crusoe”, 
animacja, przygodowy

bilet: 12 zł  
i 10 zł (ulgowy)

8.07. 
pt.

10:00 film animowany 
„Jak uratować mamę?”

bilet: 12 zł  
i 10 zł (ulgowy)

11:00 „Wakacje ze zdrowiem”, pogadanka  
i konkurs plastyczny, 30 osób

sala 31, 
wstęp wolny

16:00 film animowany 
„Jak uratować mamę?”

bilet: 12 zł  
i 10 zł (ulgowy)

8.07. 
pt. 18:30

Koncert inauguracyjny 

FESTIWALU 
BLUES EXPRESS 2016

zagrają zespoły: BLUES JUNKERS, 
POKÓJ NR 3

STANLEY BRECKENRIDGE  
&

JAZZ BAND BALL ORCHESTRA

ul. Śródmiejska

9.07. 
sob. 19:00 TANGO PRZY FONTANNACH

Plac 
Konstytucji 
3-go Maja

10.07. 
nd. 18:00

PARKOWE SPOTKANIA
koncert „Love Music” 

w wykonaniu Trio „VIOLIN”

Park 
Miejski

11.07. 
pon.

10:00 spektakl teatralny 
„Zielony Kopciuszek”

sala widowisko-
wa , bilet: 5 zł

11:00 zajęcia plastyczne „Szkatułka biżuterii”, 
od 7 lat, 10 osób

sala 66, wstęp 
wolny, zapisy

11:30
i

16:00

film animowany 
„Jak uratować mamę”

bilet: 12 zł 
i 10 zł (ulgowy)

12.07. 
wt.

10:00 film animowany 
„Jak uratować mamę”

bilet: 12 zł 
i 10 zł (ulgowy)

11:00 „Bądź aktorem” wakacyjne warsztaty 
teatralne, od 14 lat, 12 osób

sala 65, wstęp 
wolny, zapisy

16:00 film animowany 
„Jak uratować mamę”

bilet: 12 zł 
i 10 zł (ulgowy)

13.07. 
śr.

10:00 film animowany 
„Jak uratować mamę”

bilet: 12 zł 
i 10 zł (ulgowy)

11:00 zajęcia plastyczne „Filcowy świat”,  
od lat 7, 10 osób

sala 66, wstęp 
wolny, zapisy

16:00 film animowany 
„Jak uratować mamę”

bilet: 12 zł 
i 10 zł (ulgowy)

14.07. 
czw.

10:00 film animowany 
„Jak uratować mamę”

bilet: 12 zł 
i 10 zł (ulgowy)

11:00 zajęcia plastyczne „Papierowy zwierzy-
niec”, od lat 7, 10 osób

sala 66, wstęp 
wolny, zapisy

16:00 film animowany 
„Jak uratować mamę”

bilet: 12 zł 
i 10 zł (ulgowy)

15.07. 
pt.

10:00 film „Ratchet i Clank”, 
animacja, przygodowy

bilet: 12 zł 
i 10 zł (ulgowy)

11:00 zajęcia taneczne Hip- Hop, 30 osób sala kameral-
na, zapisy

16:00 film „Ratchet i Clank”, 
animacja, przygodowy

bilet: 12 zł 
i 10 zł (ulgowy)

16.07. 
sb. 18:00

MUZYCZNY APERITIF
„Mini estrada z wielkimi przebojami” – 

Chris Malinski

Plac 
Konstytucji 
3-go Maja

17.07. 
nd.

10:00 JOGA W PARKU Park 
Miejski

18:00
PARKOWE SPOTKANIA

koncert piosenki francuskiej 
 Yaga Kowalik w repertuarze Edith Piaf

Park Miejski

18.07. 
pon.

10:00 spektakl ,,Czerwony Kapturek”
sala 

widowiskowa, 
bilet: 2 zł

11:00 zajęcia plastyczne „Malowana torba”, 
od lat 7, 10 osób

sala 66, wstęp 
wolny, zapisy

11:30
i

16:00

film „Ratchet i Clank”, 
animacja, przygodowy

bilet: 12 zł 
i 10 zł (ulgowy)

18:00
początek 3- miesięcznego kursu 

PODSTAWY FOTOGRAFII
rabat dla uczniów i studentów ! 

koszt: 450 zł/ 12 
spotkań

Informacje:  
511-304-212

www.kursyfotopila.pl 

19.07. 
wt.

10:00 film „Ratchet i Clank”, 
animacja, przygodowy

bilet: 12 zł 
i 10 zł (ulgowy)

11:00 „Bądź aktorem”, wakacyjne warsztaty 
teatralne, od 14 lat, 12 osób

sala 65, wstęp 
wolny, zapisy

16:00 film „Ratchet i Clank”, 
animacja, przygodowy

bilet: 12 zł 
i 10 zł (ulgowy)

18:00
początek 3- miesięcznego kursu 

OBRÓBKA PHOTOSHOP
rabat dla uczniów i studentów !

koszt: 450 zł/ 12 
spotkań

Informacje:  
511-304-212

www.kursyfotopila.pl

20.07. 
śr.

10:00 film „Ratchet i Clank”, 
animacja, przygodowy

bilet: 12 zł 
i 10 zł (ulgowy)

11:00 zajęcia plastyczne „Sprężynowa fanta-
zja” Quiling, od 7 lat, 10 osób

sala 66, wstęp 
wolny, zapisy

16:00 film „Ratchet i Clank”, 
animacja, przygodowy

bilet: 12 zł 
i 10 zł (ulgowy)

21.07. 
czw.

10:00 film „Ratchet i Clank”, 
animacja, przygodowy

bilet: 12 zł 
i 10 zł (ulgowy)

11:00 zajęcia plastyczne „Kwiatowy ogród”, 
Quiling, od 7 lat, 10 osób

sala 66, wstęp 
wolny, zapisy

16:00 film „Ratchet i Clank”, 
animacja, przygodowy

bilet: 12 zł 
i 10 zł (ulgowy)

22.07. 
pt.

10:00 film „Mój przyjaciel orzeł”, 
familijny, przygodowy

bilet: 12 zł 
i 10 zł (ulgowy)

11:00 zajęcia taneczne Hip-Hop, 30 osób sala kameralna, 
zapisy

16:00 film „Mój przyjaciel orzeł”, 
familijny, przygodowy

bilet: 12 zł 
i 10 zł (ulgowy)

19:00 UCIECZKA FLUCHT Rampa kolejowa 
przy rondzie 

Okrzei-Towarowa 
- Z.Starego

bilet: 40 zł, 30 zł 
ulgowy

Bilety do nabycia 
przez stronę 

www.teatrgdynia-
glowna.pl

Rezerwacja: 
Tel. 58 351 15 12

600 306 632, 
600 306 634

20:30

Teatr dokumentalny w podróży z Pol-
ski do Niemiec

koprodukcja teatru Das Letzte Kleinod  
i Teatru Gdynia Główna

sztuka teatralna, która będzie przedsta-
wiana w wagonach towarowych na dzie-
sięciu dworcach kolejowych w Polsce i w 
Niemczech, w miejscach, które jak żadne 
inne zilustruje historie ucieczek i wysie-
dleń podczas drugiej wojny światowej

23.07. 
sob

19:00 TANGO PRZY FONTANNACH
Plac 

Konstytucji 
3-go Maja

19:00 UCIECZKA FLUCHT
Rampa kolejowa 

przy rondzie 
Okrzei-Towarowa 

- Z.Starego
bilet: 40 zł, 30 zł 

ulgowy
Bilety do nabycia 

przez stronę 
www.teatrgdynia-

glowna.pl

20:30

spektakl dokumentalny w wagonach 
towarowych

koprodukcja teatru Das Letzte Kle-
inod i Teatru Gdynia Główna

24.07. 
nd.

18:00
PARKOWE SPOTKANIA
koncert muzyki żydowskiej w wyko-

naniu zespołu HAGADA 

Park 
Miejski

19:00 UCIECZKA FLUCHT
Rampa kolejowa 

przy rondzie 
Okrzei-Towarowa 

- Z.Starego
bilet: 40 zł, 30 zł 

ulgowy
Bilety do nabycia 

przez stronę 
www.teatrgdynia-

glowna.pl

20:30

spektakl dokumentalny w wagonach 
towarowych

koprodukcja teatru Das Letzte Kle-
inod i Teatru Gdynia Główna

25.07. 
pon.

10:00 spektakl teatralny ,,Pinokio”,  
ART-RE z Krakowa

sala 
widowiskowa, 

bilet: 2 zł

11:00 zajęcia plastyczne „Torba z fantazją”, 
od 7 lat, 10 osób

sala 66, wstęp 
wolny, zapisy

11:30
i

16:00

film „Mój przyjaciel orzeł”, 
familijny, przygodowy

bilet: 12 zł 
i 10 zł (ulgowy) 

26.07. 
wt.

10:00 film „Mój przyjaciel orzeł”, 
familijny, przygodowy

bilet: 12 zł 
i 10 zł (ulgowy)

11:00 zajęcia plastyczne „Decoupage”, 
od lat 7, 10 osób

sala 31, wstęp 
wolny, zapisy

16:00 film „Mój przyjaciel orzeł”, 
familijny, przygodowy

bilet: 12 zł 
i 10 zł (ulgowy)

27.07. 
śr.

10:00 film „Mój przyjaciel orzeł”, 
familijny, przygodowy

bilet: 12 zł 
i 10 zł (ulgowy)

11:00 zajęcia plastyczne „Szkatułka biżuterii”, 
od lat 7, 10 osób

sala 66, wstęp 
wolny, zapisy

16:00 film „Mój przyjaciel orzeł”, 
familijny, przygodowy

bilet: 12 zł 
i 10 zł (ulgowy)

28.07. 
czw.

10:00 film „Mój przyjaciel orzeł”, 
familijny, przygodowy

bilet: 12 zł 
i 10 zł (ulgowy)

11:00 zajęcia plastyczne „Decoupage”,  
od lat 7, 10 osób

sala 31, wstęp 
wolny, zapisy

16:00 film „Mój przyjaciel orzeł”, 
familijny, przygodowy

bilet: 12 zł 
i 10 zł (ulgowy)

29.07. 
pt.

10:00 film animowany 
„Dzielny kogut Maniek”

bilet: 12 zł 
i 10 zł (ulgowy)

11:00 „Bezpieczne wakacje”, pogadanka  
i konkurs plastyczny, 30 osób

sala 31, wstęp 
wolny, zapisy


