
 

Ogłoszenia UTW z dn. 14.10.2020 

1. Zajęcia fakultatywne UTW odbywają się bez zmian stacjonarnie, zgodnie  

z harmonogramem. Wciąż są wolne miejsca na większość naszych zajęć, więc zachęcamy 

do zapisywania się na: naukę pływania, aqua aerobik, jogę, brydż, chór, język niemiecki, 

język rosyjski, język włoski, małe formy użytkowe, nordic walking, smart senior, tańce  

w kręgu, tenis stołowy, warsztaty kreatywnego pisania, wolontariat seniora, wyplatanie 

makram, zajęcia artystyczno-plastyczne (rysunek, malarstwo), zajęcia teatralne, nauka gry 

na pianinie oraz na zajęcia zdrowy i aktywny senior, żywienie seniora. Zapisy prowadzone 

są codziennie w godzinach otwarcia Centrum Kulturalno-Artystycznego tj. od 9.00  

do 21.00, w kasach KDK.  

2. W tym tygodniu obchodzony jest Tydzień Mediacji. Informujemy, że w związku z tym  

w czwartek, 15 października 2020 r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Kozienicach, dyżur 

mediatora będzie pełnić pani Maria Dobosz. Również w ramach Tygodnia Mediacji 

zapraszamy Państwa za tydzień na wykład p. Marii Dobosz ( 21.10.2020 o godz. 12.45). 

3. Narodowe Centrum Kultury, Kozienicki Dom Kultury oraz Stowarzyszenie „Przystanek 

Inicjatywa” serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Kozienice na koncert 

zespołu „Stare Konie”, w ramach projektu KDK „Razem dla kultury w Gminie Kozienice”, 

który odbędzie się w sobotę, 17 października 2020 r. o godz. 18.00, w Kawiarni CKA. 

4. Narodowe Centrum Kultury, Kozienicki Dom Kultury oraz grupa „Wiktoria Krekora -  

W grupie siła” serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Kozienice na wystawę 

fotografii „Razem z Gminą Kozienicką”, w ramach projektu KDK „Razem dla kultury  

w Gminie Kozienice”, która odbędzie się w niedzielę, 18 października 2020 r. o godz. 15.00  

w patio CKA. 

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

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

Tym razem zapraszamy na film pt. „Banksterzy”. Bilety są już dostępne w kasach KDK. 

Przypominamy, że nasi Słuchacze za okazaniem aktualnej legitymacji UTW mogą kupić bilety 

na te seanse w specjalnej cenie – 4 zł. 

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 w punkcie informacji Kozienickiego Domu Kultury, 

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

 

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

