
Ogłoszenia UTW z dn. 21.10.2020 

1. Zajęcia fakultatywne UTW, poza zajęciami na basenie, odbywają się bez zmian 

stacjonarnie, zgodnie z harmonogramem. Wciąż są wolne miejsca na większość naszych 

zajęć, więc zachęcamy do zapisywania się na: 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 i żywienie seniora. 

Zapisy prowadzone są codziennie w godzinach otwarcia Centrum Kulturalno-Artystycznego 

tj. od 9.00 do 21.00, w kasach KDK.  

2. Stowarzyszenie Nasza Choszczówka, Kapela ze Wsi Warszawa, Gmina Kozienice i 

Kozienicki Dom Kultury serdecznie zapraszają na projekcję filmu i koncerty w ramach trasy 

„Etnograficzna podróż wzdłuż środkowej Wisły”, które odbędą się w czwartek, 

29 października 2020 r. od godz. 18.00 w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-

Artystycznego w Kozienicach. W programie: projekcja filmu „Zaginione Urzecze” połączona 

z dyskusją na temat Urzecza z dr. Maurycym Stanaszkiem, koncert Kapeli Zdzisława 

Kwapińskiego i koncert Kapeli Ze Wsi Warszawa. Wstęp wolny, ale obowiązują nieodpłatne 

wejściówki do pobrania w kasach KDK: w dniach 24-26 października 2020 r. przez 

mieszkańców Gminy Kozienice posiadających „Kozienicką Kartę Mieszkańca” i od 27 

października od godz. 13.00 – do 2 sztuk dla jednej osoby - przez pozostałych chętnych. 

3. Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury zapraszają na zaduszkowy recital piosenki 

poetyckiej „Kuba Blokesz - wiersze (pod)różne”, który odbędzie się w piątek, 30 

października 2020 r. o godz. 20.00 w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w 

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

KDK: w dniach 25-27 października 2020 r. przez mieszkańców Gminy Kozienice posiadających 

„Kozienicką Kartę Mieszkańca” oraz od 28 października od godz. 13.00 - do 2 sztuk dla jednej 

osoby - przez pozostałych chętnych. 

4. 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”). Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy przyjmowane są w punkcie informacji 

Kozienickiego Domu Kultury, na parterze CKA. Szczegóły na stronie: 

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

 

Przypominamy, że wykłady w tym semestrze odbywają się on-line w naszej zamkniętej 

grupie w serwisie www.facebook.com, pod nazwą: Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Kozienickiego Domu Kultury. Zachęcamy do dołączania do nas.  

Nasza społeczność liczy już ponad 200osób!!! 

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

