
OGŁOSZENIA z dn. 27.04.2022 r. 

 

1. Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury, zapraszają na spektakl „Frida. 

Życie. Sztuka. Rewolucja”, który odbędzie się w czwartek, 28 kwietnia  

o godz. 18.00 w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego 

w Kozienicach. Bilety w cenie 45 zł do nabycia w kasach KDK. 

 

2. Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka, z okazji 

„Międzynarodowego Dnia Jazzu”, zapraszają na koncert „Anna Gadt & 

Mateusz Kołakowski Duo”, który odbędzie się w sobotę, 30 kwietnia  

o godz. 18.00 w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego  

w Kozienicach. Bilety w cenie 45 zł do nabycia w kasach KDK. 

 

3. Kino Kozienickiego Domu Kultury zaprasza na kolejny seans w ramach cyklu 

„Kino dla seniora”. Zapraszamy na film pt. „Szalony świat Luisa Waina”, który 

zostanie wyświetlony we wtorek, 3 maja o godz. 17.35. Bilety w cenie 6 zł dla 

Słuchaczy naszego UTW dostępne są już w kasach KDK. Przypominamy, że aby 

skorzystać ze specjalnej zniżki dla naszych Słuchaczy należy okazać ważną 

kartę słuchacza zarówno w kasach jak i przy wejściu do sali na seans.  

 

4. Gmina Kozienice i Muzeum Regionalne w Kozienicach, zapraszają na otwarcie 

wystawy lalek artystycznych Anny Michalczyk i Jolanty Weiser 

„Sentymentalne powroty”, w piątek, 29 kwietnia o godz. 15.00. 

 

5. Informujemy, że w środę, 4 maja niestety nie przyjedzie do nas p. Sebastian 

Bielak. Ze względów zawodowych musiał odwołać nasze spotkanie.  

Tego dnia o godz. 11.00 wykład dla nas wygłosi Dyrektor Muzeum 

Regionalnego w Kozienicach Maciej Kordas. ZAPRASZAMY! 

 

6. Przypominamy także, że w środę, 11 maja mamy zaplanowany edukacyjny 

spacer po lesie, m.in. po Rezerwacie Zagożdżon. Obowiązują zapisy 

prowadzone w naszym punkcie informacji od 20 kwietnia do 5 maja lub do 

wyczerpania puli miejsc. Partnerami tego wykładu będzie Grupa Enea  

oraz Nadleśnictwo Kozienice. Wykład nie będzie transmitowany w grupie 

UTW. Zapewniamy dojazd i powrót autokarem. Powrót planowany jest 

między godz. 14.00 a 15.00. 

 


