
OGŁOSZENIA z dn. 17.11.2021 r. 

 

1. Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury zapraszają na 6. Spotkanie literackie z cyklu 

„Witryna”, które odbędzie się w sobotę, 20 listopada o godz. 16.00 w sali wystawowej CKA. 

W programie prezentacja poezji Grupy Poetyckiej „Erato” z KDK oraz Grupy Literackiej 

„Tygiel” z Radomia, a także spotkanie z poetą, historykiem literatury, redaktorem  

prof. Andrzejem Niewiadomskim. O oprawę muzyczną zadba muzyk z Dęblina  

Michał Pastuszak. 

 

2. Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury zapraszają na koncert  Andrzejkowy zespołu „Stare 

Konie”, który odbędzie się w niedzielę, 28 listopada o godz. 17.00 w sali kameralnej CKA.  

Od soboty, 20 listopada od godz. 13.00 mieszkańcy Gminy Kozienice posiadający „Kozienicką 

Kartę Mieszkańca” będą mogli odbierać w kasach KDK bezpłatne wejściówki na to 

wydarzenie, a osoby bez „Kozienickiej Karty Mieszkańca” będą mogły odbierać wejściówki od 

środy , 24 listopada od godz. 13.00  (o ile pula wolnych miejsc nie zostanie wcześniej 

wyczerpana). 

 

3. W związku ze stale spadającą frekwencją na wykładach stacjonarnych Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury informujemy, że od środy, 24 listopada 2021 r., 

aż do odwołania, wykłady dla obu grup wykładowych, odbywać się będą wyłącznie  

o godz. 11.00. W związku z powyższym, aż do odwołania zawieszone zostają wykłady  

o godz. 12.45. 

Wszystkich słuchaczy, z obu grup wykładowych, zapraszamy do udziału w wykładach 

stacjonarnych o godz. 11.00 lub do wysłuchania wykładu transmitowanego on-line (na żywo 

o godz. 11.00) za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook, w oficjalnej grupie 

Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka pn. „Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Kozienickiego Domu Kultury” (www.facebook.com/groups/utwkozienice/).  

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem w wykładach stacjonarnych mogą brać udział tylko 

osoby zdrowe, bez objawów infekcji takich jak np. katar czy kaszel. W trakcie wykładów 

obowiązuje zakrywanie maseczką nosa i ust. 

Powyższa decyzja podjęta została przez dyrektor KDK Elwirę Kozłowską, w konsultacji  

z przewodniczącym rady słuchaczy UTW KDK Dariuszem Szewcem.  

 

4. Mamy jeszcze wolne miejsca na naukę pływania (płatne 30 zł za miesiąc, płatność przy 

zapisach), tenisa stołowego (płatne 20 zł za miesiąc, płatność przy zapisach),  

a także pojedyncze miejsca na jogę, fotografię z elementami grafiki komputerowej, język 

niemiecki, strefę szycia i mistrzów pióra (STAN z dnia 17.11.2021 r. godz. 15.00). Osoby 

zainteresowane zapraszamy do zapisywania się w kasach KDK. 

 

Zapraszamy wszystkich na naszą grupę w serwisie www.facebook.pl  

pn. „Uniwersytet Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury”. 
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