
OGŁOSZENIA z dn. 12.01.2022 r. 
 

1. Kino Kozienickiego Domu Kultury zaprasza na kolejny seans z cyklu „Kino dla Seniora”. 

Tym razem zapraszamy na film pt. „Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4”, który zostanie 

wyświetlony 18 stycznia o godz. 18.00. Bilety są już dostępne w kasach KDK. 

Informujemy, że od stycznia zmieniony został cennik biletów. Słuchaczom UTW KDK 

przysługują od tego miesiąca bilety w cenie 6 zł. Warunkiem zakupienia biletu  

w specjalnej cenie jest okazanie ważnej legitymacji Słuchacza UTW zarówno w kasach 

jak i przy wejściu do sali. 

 

2. W kasach KDK dostępne są jeszcze bilety w cenie 80 zł  na występ Kabaretu Ani Mru 

Mru, który wystąpi u nas w czwartek, 13 stycznia o godz. 17.30 i 20.00.  

 

3. W kasach dostępne są też bilety na Noworoczną Galę Operetkowo – Musicalową  

„W rytmie walca”, na którą zapraszamy w czwartek, 20 stycznia o godz. 17.30. Cena 

biletu to 40 zł. Dla posiadaczy Kozienickiej Karty Mieszkańca rabat 10%,  

a dla posiadaczy KKM ze statusem dużej rodziny – 25 %. Szczegółowe informacje na 

stronie www.dkkozienice.pl 

 

4. Zachęcamy do zaglądania do naszej sali na rogu, gdzie od 12 stycznia do 16 lutego 

dostępna jest wystawa prac plastycznych Słuchaczy UTW – uczestników zajęć: nauka 

podstaw rysunku i malarstwa, pt. „Szkice z pracowni UTW”.  

 

5. Przypominamy, że od 10 stycznia nie obowiązują limity zapisów na fakultety,  

a to oznacza, że możecie Państwo zapisać się na dowolną ilość zajęć oferowanych przez 

KDK w tym semestrze. Mamy jeszcze wolne miejsca (STAN z 12.01.2022, godz. 9.30) na 

naukę pływania i aqua aerobik – płatne przy zapisach 30 zł za miesiąc, zajęcia 

fotograficzne, brydż, język niemiecki, jogę, naukę gry na instrumentach, strefę szycia, 

tańce w kręgu i wolontariat. Zachęcamy także do korzystania z zajęć literackich - 

mistrzowie pióra, które w tym semestrze odbywają się w dwóch grupach i trwają 

jednorazowo 1,5 godziny. Spotkania raz w miesiącu według harmonogramu. 

 

6. Przypominamy, że 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/). 
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