
Ogłoszenia UTW z dn. 7.10.2020 

1. W tym tygodniu ruszyły pierwsze zajęcia fakultatywne, które odbywają się 
stacjonarnie w salach KDK oraz w obiektach KCRiS. Jednocześnie 
przypominamy, że wciąż trwają zapisy w ramach naboru uzupełniającego. 
Aktualnie nie obowiązują limity, a więc można zapisać się na dowolną ilość 
zajęć. Zachęcamy do zapisywania się, codziennie w godzinach otwarcia 
Centrum Kulturalno-Artystycznego tj. od 9.00 do 21.00, w kasach KDK. 
Przypominamy, że zajęcia na basenie i w hali sportowej w tym roku  
są odpłatne. Opis nowych zajęć znajduje się na stronie www.dkkozienice.pl  
w zakładce UTW w tym samym miejscu co harmonogram fakultetów na ten 
rok akademicki. 

2. W czwartek, 8 października w sali koncertowo-kinowej CKA o godz. 17.00 

rozpocznie się koncert „Radomskiego Zespołu Sentymentalnego”  

pt. „Popularne pieśni od renesansu do XIX wieku”, w ramach  

XXIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia.  

Są jeszcze wejściówki do pobrania w kasach KDK. Zapraszamy! 

3. Gmina Kozienice, Kozienicki Dom Kultury, Mediateka - Filia nr 8 Biblioteki 

Publicznej Gminy Kozienice oraz Szkoła Muzyczna I stopnia w Kozienicach 

serdecznie zapraszają na 5. Urodziny Centrum Kulturalno-Artystycznego i Kina 

KDK, które odbędą się w niedzielę 11 października 2020 r. Dla odwiedzających 

w tym dniu CKA, przygotowano pamiątkowe upominki. 

4. Narodowe Centrum Kultury, Kozienicki Dom Kultury oraz Grupa nieformalna 

z I Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach serdecznie zapraszają wszystkich 

mieszkańców Gminy Kozienice na inaugurację inicjatywy „Kobieto ! Puchu 

marny ! – czy aby na pewno ?”, w ramach projektu KDK „Razem dla kultury  

w Gminie Kozienice”, która odbędzie się w dniu 12 października 2020 r. 

(poniedziałek) o godz. 11.00 w sali kameralnej CKA. 

5. Gmina Kozienice i Kino KDK zapraszają naszych słuchaczy na kolejny seans  

w ramach cyklu „Kino dla seniora”, który odbędzie się 20 października.  

Tym razem zapraszamy na film pt. „Banksterzy”. Bilety będą dostępne  

w kasach KDK od 13 października. Przypominamy, że nasi słuchacze  

za okazaniem aktualnej legitymacji UTW mogą kupić bilety na te seanse  

w specjalnej cenie – 4 zł. 

http://www.dkkozienice.pl/


6. Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury, zapraszają mieszkańców Gminy 

Kozienice na kolejny wyjazd z cyklu: „Teatralne podróże". Wyjazd odbędzie 

się 10 listopada 2020 r. (wtorek) o godz. 16.30 do Teatru Kamienica  

w Warszawie na spektakl pt. „Upiór w kuchni" (miejsce wyjazdu: zatoka 

autobusowa na ul. Legionów - na wysokości Krytej Pływalni „Delfin"). Zapisy 

przyjmowane są od godz. 10.00 dnia 10 października 2020 r. (sobota)  

do wyczerpania limitu miejsc w punkcie informacji Kozienickiego Domu Kultury 

im. Bogusława Klimczuka, zlokalizowanym na parterze CKA. Szczegóły  

na stronie: https://www.dkkozienice.pl/index.php?id=9734 

7. Zapraszamy na naszą zamkniętą grupę w serwisie Facebook  

pn. „Uniwersytet Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury”. W każdą 

środę emitowane są tu wykłady on-line dla naszych Słuchaczy. Na bieżąco 

pojawiają się również ważne informacje dotyczące naszego UTW. 

https://www.dkkozienice.pl/index.php?id=9734

