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Ogłoszenia UTW z dn. 16.09.2020 

1. Prosimy śledzić stronę KDK i grupę UTW, gdzie pod koniec września pojawi 
się nasza oferta zajęć, nowy regulamin i informacje dotyczące zapisów. 

2. Zapraszamy do korzystania ze specjalnej oferty kina KDK „Kino dla seniorów”. 
Pierwszy seans odbędzie się 22 września o godz. 17.30. Będzie to film  
pt. "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy". Słuchacze UTW mogą 
korzystać z biletów w cenie 4 zł, po okazaniu ważnej legitymacji Słuchacza 
naszego UTW. 

4. Mediateka działająca w CKA zaprasza do siebie na kursy komputerowe  
dla naszych Słuchaczy. Zapisy do 22 września w Mediatece, od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Tematyka kursów będzie uzależniona od 
Państwa preferencji. Szczegółowe informacje w Mediatece. 

5. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę" organizuje kurs on-line „Seniorzy  

w sieci”. Będzie on realizowany od października do połowy grudnia 2020 r. 

Rekrutacja trwa do 30 września. Szczegółowe informacje oraz formularz 

zgłoszeniowy znajdują się pod adresem: https://e.org.pl/rozgosc-sie-w-sieci-

jestes-u-siebie-seniorzy-w-sieci-edycja-2020/ 

6. Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w czwartek, 1 października 

o godz. 11.00 w sali koncertowo-kinowej CKA odbędzie się bezpłatne spotkanie 

„Świadomy senior – bezpieczny konsument” organizowane przez Federację 

Konsumentów. Spotkanie potrwa dwie godziny, a po nim możliwe będą 

indywidualne konsultacje z prawnikiem. Zapisy prowadzone są w punkcie 

informacji CKA do 23.09.2020 r., osobiście lub telefonicznie. Ilość miejsc 

ograniczona. Wszystkich uczestników prosimy o zabranie ze sobą własnych 

długopisów, które będą potrzebne w czasie spotkania. 

7. Zachęcamy naszych Słuchaczy, w wieku 60+, do udziału w konkursie,  

w którym do wygrania są cenne NAGRODY!!! Organizatorem konkursu jest 

Fundacja Instytut Łukasiewicza. Napisz, jak dbasz o aktywność fizyczną  

w czasie epidemii i wygraj sprzęt sportowy! (maksymalnie 1 strona 

maszynopisu). Do pracy można dołączyć kilka zdjęć. Zgłoszenia przyjmowane są 

do 5 października 2020 r. Formularz zgłoszenia, regulamin i szczegółowe 

informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie 

www.gdymilknaoklaski.pl.  

https://clicks.prowly.com/c/c1A/Guo/x128wIzmKDA0yphEx-Juxa/oEH/gNN/F/f22bfbc5
https://e.org.pl/rozgosc-sie-w-sieci-jestes-u-siebie-seniorzy-w-sieci-edycja-2020/
https://e.org.pl/rozgosc-sie-w-sieci-jestes-u-siebie-seniorzy-w-sieci-edycja-2020/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gdymilknaoklaski.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0ipatM0Uf5J9pwC9AS8CqoeZySn9OX22n2ibxXN0Zu56mK4wZ86ARF8kM&h=AT1YT0xohuqAxdVUNSG4soab3pUTHTXSC8ptMlp_W7HpX9H0mo2WHD6jw7o120_CV6tbTzeU3sdhC93exB1BpJ9-7cyM3oGd9sKGLH52nFItdYfpIKINthL5w25teNT539WvH2X9ThXmuntteLl8fQ
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8. Zachęcamy też do udziału w konkursie fotograficznym „Razem z Gminą 

Kozienicką”, organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury, Kozienicki Dom 

Kultury im. Bogusława Klimczuka oraz grupę „Wiktoria Krekora - W grupie siła”. 

Konkurs organizowany jest w ramach projektu KDK „Razem dla kultury  

w Gminie Kozienice”. Prace należy składać do dnia 1 października 2020 r. 

(czwartek), do godz. 21.00. Szczegóły na stronie: 

https://www.dkkozienice.pl/index.php?id=9691 

https://www.dkkozienice.pl/index.php?id=9691&fbclid=IwAR2bvd7I03B3d4Z8EjJEoCaFjCOwTGNwnbV2anXzkufM-PxquHJG2HwOTGg

