
      OGŁOSZENIA z dn. 16.03.2022 r. 

 

1. Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury zapraszają na kozienickie 

obchody Światowego Dnia Poezji, które odbędą się w sobotę, 19 marca  

o godz. 16.00 w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego  

w Kozienicach. W programie m.in. promocja antologii „Ars scribendi”  

z udziałem Grupy Poetyckiej „Erato” Kozienickiego Domu Kultury oraz koncert poezji 

śpiewanej w wykonaniu Kuby Michalskiego. Będzie „Balladowo i romantycznie”. 

Wstęp wolny, ale obowiązują nieodpłatne wejściówki do pobrania w kasach KDK. 

 

2. Kino Kozienickiego Domu Kultury zaprasza na kolejny seans  

w ramach cyklu „Kino dla Seniora”. Tym razem zapraszamy na film pt. „Cud 

Guadalupe”, którego projekcja odbędzie się 29 marca o godz. 18.05. Bilety w kasach 

KDK dostępne będą od środy, 23 marca. Dla Słuchaczy naszego UTW obowiązują 

specjalne ceny biletów na ten seans za okazaniem legitymacji zarówno w kasach jak  

i przy wejściu do sali. 

 

3. Gmina Kozienice, Kozienicki Dom Kultury i Grupa Nieformalna z I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach zapraszają Słuchaczy 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Kilmczuka, 

do udziału w konkursie literackim „Moja przygoda z językiem obcym”. Szczegółowe 

informacje na stronie www.dkkozienice.pl oraz na plakacie. Termin przyjmowania 

prac w punkcie informacji Kozienickiego Domu Kultury mija 25 marca 2022 r. 

 

4. Prosimy Słuchaczy UTW o wypełnienie ankiety dotyczącej organizacji wykładów  

w przyszłym roku akademickim. Ankiety będą rozdawane 16 i 23 marca przed 

wykładami, a dla osób, których nie będzie w tych dniach na wykładach udostępniamy 

je w punkcie informacji KDK, do wypełnienia każdego dnia w godz. 9.00-21.00,  

do 27 marca 2022 r. 

 

 

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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