
OGŁOSZENIA z dn. 1.12.2021 r. 

 

 

1. Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury zapraszają na wernisaż wystawy 

ceramiki „Zapisane ogniem” – Aleksandra i Bogusław Dobrowolscy. Otwarcie 

wystawy odbędzie się w piątek, 3 grudnia o godz. 17.00 w sali wystawowej Centrum 

Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. 

 

2. Zapraszamy także na wystawę fotograficzną pt. „Moje widzenie świata…”. Autorami 

zdjęć są uczestnicy zajęć foto Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu 

Kultury. Otwarcie wystawy odbędzie się w środę, 8 grudnia o godz. 12.30 w sali na 

rogu. 

 

3. Fundacja Kultury i Sportu 44 w Warszawie, Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury 

zapraszają na koncert poetycki „Sztandary Niepodległości” – Artur Gotz, który 

odbędzie się w środę, 8 grudnia o godz. 13.30. w sali koncertowo-kinowej. 

Zachęcamy do zarezerwowania sobie czasu po naszym wykładzie i pozostania na 

koncercie. 

 

4. Przypominamy, że 16 grudnia od godz. 9.30 ruszają zapisy na II semestr, na fakultety 

z wyjątkiem zajęć językowych oraz decoupage i mozaika, które są kursami rocznymi. 

Tak jak na początku roku akademickiego będzie można zapisać się na dwa wybrane 

fakultety. Poza limitem znajdują się zajęcia z: języków obcych, Wolontariat Seniora, 

nauka pływania, aqua aerobik, tenis stołowy, warsztaty kreatywnego pisania  

oraz zdrowy i aktywny senior. 

 

5. Przypominamy, że od środy, 24 listopada 2021 r., aż do odwołania, wykłady dla obu 

grup wykładowych, odbywać się będą wyłącznie o godz. 11.00. W związku  

z powyższym, aż do odwołania zawieszone zostają wykłady o godz. 12.45. Wszystkich 

słuchaczy, z obu grup wykładowych, zapraszamy do udziału w wykładach 

stacjonarnych o godz. 11.00 lub do wysłuchania wykładu transmitowanego on-line 

(na żywo o godz. 11.00) za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook,  

w oficjalnej grupie Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka  

pn. „Uniwersytet Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury” 

(www.facebook.com/groups/utwkozienice/).  

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem w wykładach stacjonarnych mogą brać 

udział tylko osoby zdrowe, bez objawów infekcji takich jak np. katar czy kaszel.  

W trakcie wykładów obowiązuje zakrywanie maseczką nosa i ust. 

https://www.facebook.com/groups/utwkozienice/
https://www.facebook.com/groups/utwkozienice/


6. Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu zaprasza na Rajd Mikołajkowy, który odbędzie 

się w sobotę, 4 grudnia. Zbiórka o godz. 10.00 przed Krytą Pływalnią „Delfin”. Rajd 

skierowany jest do osób w wieku od 5 do 105 lat. Mile widziane akcenty mikołajkowe 

(np. czapka, okulary). Obowiązuje dobry humor oraz zapisy. Osoby zainteresowane 

rajdem prosimy o zgłaszanie się do p. Reginy Kalbarczyk, tel. 509 865 490. Osoby nie 

zapisane nie będą mogły skorzystać z poczęstunku. Natomiast osoby zapisane, które  

z różnych powodów nie mogą wziąć udziału w tym wydarzeniu proszone są  

o zgłoszenie tego faktu również u p. Reginy. 

 

 


