
       OGŁOSZENIA z dn. 16.02.2022 r. 

 

 

1. Zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa „Pamiętnik inspiracji” Janusza 

Maciążka, który odbędzie się w piątek, 18 lutego o godz. 17.00 w sali 

wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego (ul. Warszawska 29). 

 

2. Agencja Koncertowa Polska Scena Muzyczna zaprasza na koncert zespołu OLD 

BREAKOUT pt. „Tribute to Nalepa & Kubasińska”, który odbędzie się w czwartek  

24 lutego o godz. 18.00 w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-

Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29). Z zespołem OLD BREAKOUT 

gościnnie wystąpi Patrycja Wołos – solistka z Młodzieżowej Estrady Piosenki 

KDK. Support: zespół Power&Blues  – kozienicko-pionkowska formacja. 

Partnerami wydarzenia jest: Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury  

im. Bogusława Klimczuka. 

 

3. Przypominamy, że od 10 stycznia nie obowiązują limity zapisów na fakultety,  

a to oznacza, że możecie Państwo zapisać się na dowolną ilość zajęć 

oferowanych przez KDK w tym semestrze. Oczywiście chodzi o zajęcia, na które 

są wolne miejsca.  

 

Mamy jeszcze wolne miejsca (STAN z dnia 16.02.2022 godz. 9.45) m.in. na 

naukę pływania i aqua aerobik – płatne przy zapisach 30 zł za miesiąc, jogę oraz 

pojedyncze miejsca na naukę gry na instrumentach, brydża, nordic walking oraz 

zajęcia taneczne latino solo. Zachęcamy także do zapisywania się do naszego 

wolontariatu seniora oraz do korzystania z zajęć literackich mistrzowie pióra. 

Spotkania raz w miesiącu według harmonogramu. 

 

Przypominamy, że 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/).  
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UWAGA!!! Informujemy, że w wyjątkowych sytuacjach Słuchacz UTW KDK, który uczestniczył 

w danych zajęciach fakultatywnych co najmniej w poprzednim semestrze akademickim  

i uczęszczał na nie regularnie, ma możliwość dołączenia do grupy fakultatywnej po 

zakończeniu zapisów i osiągnięciu limitu osób w danej grupie, po spełnieniu następujących 

warunków: 

- sala, w której odbywają się dane zajęcia fakultatywne umożliwia dołączenie kolejnej osoby, 

- infrastruktura niezbędna do przeprowadzenia zajęć jest wystarczająca, a więc przyjęcie 

kolejnej osoby na zajęcia nie generuje dodatkowych zakupów wyposażenia przez KDK, 

- Słuchacz UTW musi uzyskać zgodę instruktora danych zajęć na dołączenie do grupy, 

- instruktor musi oszacować dodatkowe koszty udziału w zajęciach dla danej osoby podanej  

z imienia i nazwiska, np. materiały plastyczne, dodatkowa lekcja indywidualna itp. i przekazać 

te informacje koordynatorkom UTW, które przekazują je Dyrektor KDK, 

- Słuchacz UTW musi złożyć do Dyrektor KDK pismo z prośbą o dołączenie do grupy i uzyskać 

zgodę Dyrektor KDK na wpisanie na listę uczestników. 

 


