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dotyczące organizacji II semestru 2020/21 

 

 W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z dnia 27 listopada 2020 roku; ferie zimowe w roku 

szkolnym 2020/21 odbywają się w jednym terminie na terenie całego kraju. W związku z tym 

zmieniony został zaplanowany wcześniej kalendarz Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego 

Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka na rok akademicki 2020/21. II semestr UTW miał rozpocząć 

się 3 lutego 2021 r., a więc po feriach, które miały trwać do 31 stycznia 2021 r. W związku  

z przełożeniem terminu ferii zimowych na okres 4-17 stycznia 2021 r., II semestr UTW rozpocznie  

się wcześniej niż planowaliśmy tj. 18 stycznia 2021 r. Na pierwszy wykład w II semestrze zapraszamy 

już 20 stycznia 2021 r. o godz. 11.00. Będzie to wykład on-line w grupie „Uniwersytet Trzeciego 

Wieku Kozienickiego Domu Kultury” w serwisie Facebook. Poprowadzi go historyk Uniwersytetu 

Zielonogórskiego dr Łukasz Janeczek. 

 Informujemy również, że w związku z zawieszeniem zajęć fakultatywnych w I semestrze, 

decyzją Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka Elwiry Kozłowskiej,  

w II semestrze nie odbędą się zapisy na zajęcia fakultatywne. Grupy z I semestru zostaną 

automatycznie przepisane na II semestr. Fakultety ruszą dopiero po ponownym otwarciu Centrum 

Kulturalno-Artystycznego (na dzień dzisiejszy, zgodnie z decyzją rządu, etap odpowiedzialności, 

który został rozpoczęty 28 listopada 2020 r., został przedłużony do 31 stycznia 2021 r.).  

Po ponownym otwarciu będzie można zapisywać się na zajęcia, na które są wolne miejsca. Jeśli ktoś 

chciałby zrezygnować z zajęć, na które jest zapisany i zwolnić tym samym miejsce dla kogoś innego, 

prosimy o zgłoszenie się do kas KDK po otwarciu CKA lub kontakt telefoniczny pod numerem  

48 611 07 50 wew. 133. 

 Ponadto, zachęcamy osoby spoza UTW, które chciałyby zostać Słuchaczami naszego 

Uniwersytetu i spełniają warunki naszego regulaminu (https://www.dkkozienice.pl/?id=5920),  

do zapisywania się. W związku z zamknięciem CKA jest to możliwe drogą mailową. Wystarczy wysłać 

na adres: sekretariat@dkkozienice.pl wypełnioną deklarację członkostwa, która jest dostępna  

w zakładce UTW na stronie www.dkkozienice.pl pod adresem: https://www.dkkozienice.pl/?id=9668. 

Po otwarciu CKA, w kasach KDK trzeba będzie przedstawić jeszcze dokument potwierdzający miejsce 

zamieszkania w celu dokończenia weryfikacji kandydata. Osoby zapisane na UTW zapraszamy  

na naszą grupę pn.: „Uniwersytet Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury” 

(https://www.facebook.com/groups/utwkozienice) w serwisie Facebook, gdzie odbywają się wykłady 

on-line. 
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