
OGŁOSZENIA z dn. 8.12.2021 r. 

 

 

1. W kasach KDK dostępne są bilety na kolejny seans w ramach cyklu „Kino dla seniora”. 

Tym razem zapraszamy Państwa na film pt. „Powrót do tamtych dni”, który odbędzie 

się 14 grudnia o godz. 17.15. Przypominamy, że aby skorzystać ze specjalnej zniżki dla 

Słuchaczy UTW należy okazać ważną legitymację Słuchacza UTW zarówno w kasach 

KDK jak i przy wejściu do sali. 

 

2. Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury zapraszają na kolejny wyjazd  

z cyklu: „Teatralne podróże”. Wyjazd odbędzie się w niedzielę, 9 stycznia 2022 r.  

o godz. 15.00 do Teatru Capitol w Warszawie na spektakl pt. „A mi to 

rybka!” (miejsce wyjazdu: zatoka autobusowa na ul. Legionów - na wysokości Krytej 

Pływalni „Delfin”). Zapisy przyjmowane są od godz. 10.00 w sobotę, 11 grudnia do 

wyczerpania limitu miejsc, w punkcie informacji KDK. 

 

3. W czwartek, 13 stycznia 2022 r. zapraszamy na występ kabaretu Ani Mru Mru  

o godz. 17.30 i 20.00 w sali koncertowo-kinowej. Bilety w cenie 80 zł dostępne są 

przez Internet w serwisach: biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. 

 

4. Przypominamy, że 16 grudnia od godz. 9.30 ruszają zapisy na II semestr, na fakultety, 

z wyjątkiem zajęć językowych oraz decoupage i mozaika, które są kursami rocznymi. 

Tak jak na początku roku akademickiego będzie można zapisać się na dwa wybrane 

fakultety. Poza limitem znajdują się zajęcia z: języków obcych, Wolontariat Seniora, 

nauka pływania, aqua aerobik, tenis stołowy, warsztaty kreatywnego pisania oraz 

zdrowy i aktywny senior. 

 

5. Przypominamy, że od środy, 24 listopada 2021 r., aż do odwołania, wykłady dla obu 

grup wykładowych, odbywają się 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. 
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