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SIERPIEŃ w KDK: 

> Codziennie, za wyjątkiem 

czwartków, zapraszamy  

na seanse filmowe do kina. 

Uwaga: w dniach 25 lipca -  

15 sierpnia Kino KDK 

nieczynne z powodu przerwy 

wakacyjnej. 

> 1 lipca - 30 sierpnia. „Lato  

w mieście - wakacje 2019  

z KDK”. Pełny harmonogram 

zajęć dostępny na stronie 

internetowej www.dkkozienice.pl.  

> Czwartek, 1 sierpnia, godz. 

10.00. Szkolenie w ramach 

Programu „Bardzo Młoda Kultura 

2019-2021: Mazowieckie”.  

> Piątek, 9 sierpnia, godz. 14.00. 

Casting do filmu „Wiedźma”.  

> Piątek, 9 sierpnia, godz. 17.00. 

Wernisaż wystawy „Malowane 

baśnie i sny” Jolanty Walentyny 

Sobolewskiej. 

> Niedziela, 18 sierpnia, godz. 

12.00. Poranek teatralny dla 

dzieci „Bezpieczny świat”. 

> Niedziela, 18 sierpnia.  

XX Dożynki Gminy Kozienice  

w Ryczywole.  

> Piątek, 23 sierpnia. Nr 98 

Magazynu Kulturalnego KDK  

— wydanie specjalne. 

> Piątek-sobota, 30-31 

sierpnia. XVII Festiwal Muzyki 

Rozrywkowej im. Bogusława 

Klimczuka, w tym Konkurs 

Piosenki o Nagrodę  

im. Bogusława Klimczuka.  

> Sobota, 31 sierpnia. Nr 99 

Magazynu Kulturalnego KDK. 

Festiwal Muzyki Rozrywkowej. 

Przed nami święto muzyki!  
Piotr Cugowski będzie gwiazdą tegorocznej edycji Festiwalu Muzyki 

Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka. Ten odbędzie się w dniach  

30-31 sierpnia w Centrum Kulturalno-Artystycznym oraz na scenie Enea  

w amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim. Zapraszamy! 

W tym roku odbędzie się już  

XVII edycja Festiwalu Muzyki Rozrywkowej 

im. Bogusława Klimczuka. Wydarzenie  

to ma charakter ogólnopolski i od dawna 

wyróżnia się na kulturalnej mapie kraju. 

Jest to bowiem jedna z najbardziej 

prestiżowych imprez muzycznych  

naszego regionu. 

Kontynuacja misji 

Każdego roku festiwal przyciąga  

do Kozienic wielu utalentowanych 

wokalistów ze wszystkich stron Polski, 

którzy rywalizują w Konkursie Piosenki  

o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka.  

W gronie tym są zarówno uznani już artyści 

z bogatym dorobkiem scenicznym, jak  

i debiutanci, którzy próbują przekuć swój 

talent w sukces. Festiwal im to umożliwia. 

Właśnie w ten sposób kontynuowana 

jest misja Bogusława Klimczuka. 

Kompozytor poświęcał wiele uwagi 

promocji obiecujących artystów,  

zaś Kozienicki Dom Kultury – nosząc od 

2002 roku jego imię – dba o to,  

by jego dzieło trwało nadal. 

– Dla nas, najważniejszym elementem 

festiwalu jest konkurs piosenki. Warto 

przypomnieć, co leżało u podstaw 

podejmowania działań związanych  

z organizacją tego wydarzenia – zaznacza 

Elwira Kozłowska, Dyrektor Kozienickiego 

Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka, 

który jest współorganizatorem festiwalu. – 

Po pierwsze, chcieliśmy kontynuować dzieło 

Bogusława Klimczuka, który jako wybitny 

kompozytor, aranżer, dyrygent i pianista, 

człowiek bardzo zapracowany, znajdował 

czas, aby wspierać młodych, wybitnych 

wokalistów i muzyków. Po drugie, to chęć 

ocalenia kompozycji Bogusława Klimczuka, 

który urodzony w Kozienicach, nawet  

u szczytu swej kariery, zawsze do Kozienic 

chętnie wracał, krzewiąc tu zamiłowanie do 

muzyki, zapraszając najznakomitszych 

artystów do swego rodzinnego miasta. A po 

trzecie, chcieliśmy, aby muzyka łączyła 

ludzi, pokolenia, niezależnie od wszystkich 

dzielących ich różnic – dodaje. 

Dwa dni świetnej muzyki 

Pierwszy dzień festiwalu zaplanowano  

w Centrum Kulturalno-Artystycznym.  

30 sierpnia, w sali kameralnej, odbędzie się 

Koncert Finałowy XVII Konkursu Piosenki  

o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka.  

W gronie finalistów znalazło się  

15 wokalistów - solistów, duet oraz zespół 

wokalny. Wyłoniono ich podczas kwalifikacji 

wstępnych, które odbyły się 2 czerwca  

w Centrum Kulturalno-Artystycznym 

(więcej na ten temat w poprzednim 

wydaniu magazynu). 

Koncert finałowy rozpocznie się  

o godzinie 16.00. Podczas niego wybrani 

zostaną artyści, których dzień później 

zobaczymy na scenie Enea w amfiteatrze 

nad Jeziorem Kozienickim. W sobotę,  

31 sierpnia, impreza rozpocznie się  

o godzinie 20.00. Widzowie najpierw 

zobaczą koncert wspomnieniowy 

poświęcony pamięci Bogusława Klimczuka, 

a następnie publiczność wysłucha koncertu 

galowego konkursu o nagrodę imienia 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Kozienickiego Domu Kultury 
im. B. Klimczuka 

Piotr Cugowski w ostatnim czasie  

stawia na karierę solową. 
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Festiwal Muzyki Rozrywkowej. 

Przed nami kozienickie święto muzyki!  

wybitnego kompozytora, po którym zostanie 

wyłoniony laureat Grand Prix. 

Wyjątkowy koncert 

Zwieńczeniem tego niezwykłego wieczoru będzie 

koncert Piotra Cugowskiego z zespołem. Pochodzący  

z Lublina artysta dał poznać się szerokiej publiczności 

występami z grupą „Bracia”, a także z formacją 

„Cugowscy”, gdzie śpiewa z ojcem Krzysztofem  

i bratem Wojciechem. 

W ostatnim czasie Piotr Cugowski rozpoczął karierę 

solową. W październiku ma ukazać się jego pierwszy 

album, który zwiastują przebojowe single „Zostań ze 

mną” i „Kto nie kochał”. Teledysk do tego drugiego 

obejrzano na portalu YouTube już ponad 17 milionów 

razy. Teraz kozieniczanie będą mieli okazję usłyszeć 

te przeboje „na żywo” na scenie Enea w amfiteatrze. 

– Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców 

i gości Gminy Kozienice do udziału w XVII Festiwalu 

Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka – 

podkreśla Elwira Kozłowska. 

Patronami festiwalu i fundatorami nagród są: 

Antoni Józwowicz - Prezes Zarządu Enei Wytwarzanie, 

Piotr Kozłowski - Burmistrz Gminy Kozienice, Andrzej 

Jung - Starosta Powiatu Kozienickiego oraz Adam 

Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego. 

Organizatorami wydarzenia są: Gmina Kozienice  

i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, 

współorganizatorem zaś Samorząd Województwa 

Mazowieckiego. Partnerem festiwalu jest Kozienickie 

Centrum Rekreacji i Sportu. Zaś sponsorem głównym: 

Enea Wytwarzanie. Partnerem radiowym - jak co roku 

- Program 1 Polskiego Radia. 

Więcej informacji o festiwalu już 23 sierpnia  

w numerze specjalnym magazynu. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Zaproszenie na piknik seniora 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Pikniku „Mazowsze Seniorom” Aktywnie - Zdrowo  

- Sportowo. Będzie to wydarzenie o charakterze imprezy sportowo-rekreacyjnej  

z elementami rywalizacji, które odbędzie się 14 września, w godz. 10.00-17.00, 

na obiektach sportowych Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. 

Celem imprezy jest wykształcenie w pokoleniu 

osób starszych potrzeby dbania o własne zdrowie, 

dobrą kondycję fizyczną i psychiczną, zrozumienia 

egzystencjalnej potrzeby ruchu, jego znaczenia  

w podtrzymaniu sprawności fizycznej i psychicznej 

oraz promowanie aktywnego stylu życia.  

Jak powszechnie wiadomo, na Mazowszu mieszka 

dużo osób w wieku 55+. Wiele z nich jest 

zainteresowanych różnymi formami rekreacji. 

Uczestnicy pikniku rywalizować będą w dyscyplinach 

indywidualnych (bieg na dystansie 40 m, pchnięcie 

kulą, skok w dal z miejsca, strzelanie z łuku, 

strzelanie z broni pneumatycznej, ergometry 

wioślarskie, dart, tenis stołowy i tenis ziemny). 

Rywalizacja odbywać się będzie w trzech kategoriach 

wiekowych: 55-65 lat, 66-70 lat i powyżej 70. roku 

życia. Zwycięzcy konkurencji otrzymają 

okolicznościowe medale oraz drobne upominki. 

Dodatkowo uczestnicy imprezy będą mogli wziąć 

udział w szeregu atrakcyjnych konkurencji 

rekreacyjnych. W „Miasteczku Zdrowego Seniora” 

skorzystają z bezpłatnych badań oraz porad 

zdrowotnych, wezmą udział w konkursach i zabawach 

prowadzonych przez animatorów. Dodatkową atrakcją 

będzie „Scena dla Seniora”, na której oglądać będzie 

można pokazy z zakresu sportu, rekreacji ruchowej, 

kultury i rozrywki. 

Każdy uczestnik przy wejściu na imprezę otrzyma 

pakiet startowy: plecak, koszulkę, kubek, czapkę, 

wodę oraz będzie mógł skorzystać  z bezpłatnego 

poczęstunku, który będzie przygotowany w strefie 

gastronomicznej.  

Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo 

Krzewienia Kultury Fizycznej. Wśród  patronów 

medialnych jest telewizja lokalna Kozienickiego Domu 

Kultury im. Bogusława Klimczuka „Kronika 

Kozienicka”. Warto przypomnieć, że ubiegłoroczna 

edycja pikniku przyciągnęła nad jezioro ponad 600 

osób, które się doskonale bawiły. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 

internetowej: www.tkkf-mazowieckie.pl oraz pod 

numerem telefonu 22 834 76 98 (w godz. 14-18). 

Zapraszamy! 
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Lato w mieście — wakacje z KDK 

Od 1 lipca w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka trwa akcja „Lato  

w mieście — wakacje 2019 z KDK”. W ramach naszej letniej oferty na dzieci i młodzież 

czeka cała masa atrakcji: warsztaty, zajęcia kreatywne, wycieczki i specjalne seanse 

kinowe. Nasi instruktorzy dbają o to, by zajęcia były idealną okazją nie tylko do 

ciekawego spędzenia czasu, ale również do doskonalenia umiejętności artystycznych. 

Akcja potrwa do 30 sierpnia, a my publikujemy fotorelację z lipcowych spotkań. 

Współpracująca z KDK aktorka Karolina Piechota poprowadziła dla młodzieży zajęcia teatralno-filmowe.  

Uczestnicy wcielali się w aktorów, operatorów i reżysera. Efektem wspólnej pracy była etiuda filmowa. 

Jak co roku, dziennikarze naszej telewizji lokalnej „Kronika Kozienicka” zorganizowali warsztaty  

dziennikarskie. To doskonała okazja do tego, by dowiedzieć się jak wygląda praca w tym zawodzie. 

Fotograf Franciszek Subocz przygotował dla młodzieży zajęcia zatytułowane „Potęga wyobraźni – jak sprawić, 

aby nasze zdjęcia podobały się innym” . Mowa była m.in. o kompozycji kadru i kolorach w fotografii. 
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Lato w mieście — wakacje z KDK 

Jak co roku, nie mogło zabraknąć warsztatów dla wokalistów. Indywidualne zajęcia poprowadził dla nich 

Piotr Markowski, współpracujący z KDK nauczyciel i trener wokalny. Podczas warsztatów uczestnicy  

pracowali nie tylko nad swoim głosem, ale też nad konkretnymi, wybranymi przez siebie piosenkami. 

Ewa Izdebska specjalizuje się w prowadzeniu zespołów muzycznych i w śpiewie estradowym; od lat 

 współpracuje z KDK. Wraz z nią odbyły się warsztaty wokalne „Mała Estrada Piosenki”  (indywidualne) 

 oraz „Mały Gospel” (grupowe). Poruszono takie zagadnienia, jak: emisja głosu, elementy dykcji, podstawy  

gry aktorskiej, higiena głosu i praca nad sposobem modulowania głosu w konkretnych sytuacjach.   

Nie zapominamy też o instrumentalistach. Kamil Koksa poprowadził warsztaty pianistyczne, a Małgorzata Koksa 

uczyła gry na gitarze oraz na ukulele. Wszystkie te zajęcia miały charakter indywidualny. Były m.in. ćwiczenia  

z czytania nut / tabulatur, a także nauka wybranych utworów muzycznych. Było głośno i przyjemnie! 
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Lato w mieście — wakacje z KDK 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia taneczne dla mam z dziećmi. Poprowadziła je Helena Szamańska. 

Specjalne ćwiczenia pozwalają na wzmocnienie ciał dzieci, poprawę ich motoryki, pozytywnie wpływają też na 

kondycje mam. Przede wszystkim są doskonałą formą ciekawego spędzania czasu ze swoimi pociechami. 

Sporo działo się także na warsztatach break dance, które jak zawsze poprowadził Michał Wójcik. Tancerz 

 od lat współpracuje z Kozienickim Domem Kultury, a jego zajęcia cieszą się zainteresowaniem ze strony  

dzieci i młodzieży. Michał dosłownie pomaga dzieciom stanąć na głowie! Te spotkania zawsze są pełne energii. 

Szymon Gniadkowski – dyplomowany instruktor tańca, wielokrotny Mistrz Polski formacji w tańcach  

latynoamerykańskich – po raz kolejny zabrał młodzież do świata muzyki i disco. Dwudniowe warsztaty  

taneczne były okazją do potrenowania takich tańców jak salsa, bachata czy merengue. Zainteresowanie  

tymi zajęciami było ogromne. Chętnych do wspólnego tańczenia nie mogło zabraknąć! 
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Lato w mieście — wakacje z KDK 

Katarzyna Buchacz, instruktorka jogi współpracująca z KDK, poprowadziła dwudniowe zajęcia dla dzieci  

i młodzieży. Czas spędzony na macie był świetną zabawą, a dla wielu nowym doświadczeniem.  

Przede wszystkim była to zdrowa, zabawna forma aktywności dla wszystkich uczestników. 

Mandala to motyw artystyczny, występujący głównie w sztuce buddyzmu, jest harmonijnym połączeniem 

 koła i kwadratu. Podczas zajęć plastycznych z instruktor KDK Agnieszką Bieńkowską, dzieci własnoręcznie  

tworzyły mandale przy użyciu papierowych talerzyków, kleju, barwnych nasion oraz przypraw. 

Podczas zajęć z Wojciechem Stachurskim, artystą, plastykiem, rzeźbiarzem, uczestnicy ćwiczyli rysowanie  

oraz malowanie martwej natury. Była to okazja do nauki kompozycji, perspektywy i proporcji. Z kolei  

Agnieszka Milczarczyk przygotowała warsztaty „Malowanie na dużym formacie”, a dzieci sięgnęły  

po niecodzienne formy ekspresji artystycznej. Ich prace były ogromne i kolorowe! 
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Lato w mieście — wakacje z KDK 

Biżuteria powstawała również na zajęciach pt. „Kolczyki decoupage”, które poprowadziła instruktor  

KDK Marlena Zielińska. Efekt był wspaniały, a biżuteria bardzo różnorodna i kolorowa. Natomiast 

 Agnieszka Bieńkowska zaproponowała dzieciom, by stworzyły wakacyjne breloki przy użyciu  

kawałków jeansu. To była prawdziwa lekcja szycia! Mamy nadzieję, że breloki będą towarzyszyły uczestnikom.  

Czy z guzików można stworzyć świecznik? Okazuje się, że tak, tylko jest na to odpowiedni sposób. Przekonały 

się o tym uczestniczki zajęć plastycznych z Katarzyną Kościug. Z kolei na warsztatach z Agnieszką Milczarczyk 

dziewczynki tworzyły breloczki przy pomocy różnokolorowego filcu. To będzie fajna pamiątka z wakacji! 

Irmina Węgrzycka zabrała warsztatowiczów do świata biżuterii z koralików toho. Uczestniczki zajęć tworzyły 

kolczyki i bransoletki na sznurku z samodzielnie wyplecionymi, zabawnymi zawieszkami. To dość żmudne  

i czasochłonne zajęcie, ale piękny efekt końcowy wynagradza tę skrupulatną pracę z koralikami. 
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Lato w mieście — wakacje z KDK 

Czy można mieć kawałek własnego lasu i to w mieszkaniu? Jasne, jeśli to jest las w słoiku. Takie miniaturowe 

zagajniki powstawały 18 i 19 lipca na zajęciach prowadzonych przez instruktor KDK Agnieszkę Krynicką.  

Miniaturki przypominały istne krainy z baśni, które w magiczny sposób zamknięto w słojach.  

Metodą decoupage’u można zdobić najróżniejsze przedmioty, m.in. szklane pojemniki, które potem posłużą  

za ozdoby domowe. Takie małe dzieła sztuki powstały na zajęciach z Agnieszką Bieńkowską. Z kolei  

wraz z Agnieszką Milczarczyk dzieci stworzyły kolorowe, plastelinowe portrety. 

W wakacje pamiętamy o młodych kinomanach. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy letni cykl „Filmowe  

środy w kinie KDK”, w ramach którego wyświetlane są filmy familijne oraz popularne animacje. W lipcu  

były to: „Dzień czekolady”, „Magiczny dywan”, „Kickbokserka” i „Wielka podróż Cyrkielki”. Na te seanse  

obowiązywały preferencyjne ceny biletów. Dalsza relacja z wakacji w KDK w kolejnym numerze. 
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Pszczoły na tarasie CKA 
Od środy, 10 lipca, na tarasie Centrum Kulturalno-Artystycznego rezydują pszczoły. To 

efekt współpracy Gminy Kozienice, Kozienickiego Domu Kultury i lokalnych pszczelarzy. 

Najpierw na tarasie pojawiły się ule i infrastruktura, a kilka dni później do Centrum zawitały pszczoły. 

W sumie na naszym balkonie zainstalowano cztery 

ule, dostarczone przez dwóch hodowców. W ich 

otoczeniu pojawiły się niskopienne lipy oraz pnie 

drzew, w których posadzone zostały rośliny 

miododajne. Dookoła również nie brakuje terenów, 

gdzie pszczoły mogą zbierać nektar. 

Ule są pod opieką pszczelarzy, a obecność tych 

pożytecznych owadów nie zagraża bezpieczeństwu 

odwiedzających Kozienicki Dom Kultury. Rozwiązanie 

to wpisuje się w ogólnoświatowe trendy 

proekologiczne. Pasieki coraz częściej pojawiają się  

w ścisłych centrach miast, w tym wielkich metropolii. 

Ta zainstalowana u nas budzi spore zainteresowanie.  

Warto podkreślić, że pszczelarstwo wpisuje się  

w historię Gminy Kozienice. Bartnictwo w tym regionie 

ma wielowiekowe tradycje i odegrało ogromną rolę  

w kształtowaniu kultury lokalnej. Tradycja 

pszczelarska nadal jest tutaj silnie podtrzymywana, 

głównie przez Związek Pszczelarzy – Koło 

w Kozienicach. Trzeba też wspomnieć, że w czerwcu 

tego roku miód kozienicki został wpisany na listę 

produktów tradycyjnych województwa mazowieckiego.  

Kino ma przerwę, ale wróci z hitami 

Od 25 lipca trwa wakacyjna przerwa w kinie KDK. Widzów czeka chwila oddechu,  

ale powoli mogą szykować się na filmowe emocje. Z seansami wracamy 16 sierpnia.  

Już dziś zapraszają na nie Kozienicki Dom Kultury i Stowarzyszenie „Łódź Filmowa”. 

Tuż po przerwie szykujemy dla naszych widzów 

kolejną premierę ogólnopolską. Tym razem będzie to 

rodzima komedia kryminalna „Na bank się uda”.  

To historia trzech starszych panów, którzy dokonują 

napadu na bank. W obsadzie filmu znaleźli się m.in.: 

Marian Dziędziel, Lech Dyblik, Adam Ferency i Maciej 

Stuhr. Film ten zobaczymy również w ramach cyklu 

„Kino dla seniora”, a seans odbędzie się 20 sierpnia. 

Młodszym widzom proponujemy natomiast  

„Toy Story 4”, czyli najnowszą odsłonę serii  

o przygodach szalonych zabawek z Buzzem Astralem 

i Chudym na czele. 

Jeśli już o animacjach mowa, to warto pochylić się 

nad produkcją „Playmobil. Film”. To historia 

dziewczynki, która pewnego dnia przechodzi przez 

tajemniczy portal i zamienia się w figurkę ze świata 

klocków Playmobil.  

Z kolei w ramach letniego cyklu „Filmowe środy  

w kinie KDK” wyświetlimy film familijny „Liliana 

Pędziwiatr”. Główna bohaterka opowieści potrafi 

rozmawiać ze zwierzętami, a swoje moce 

wykorzystuje w akcji ratowania porwanego słoniątka. 

Nie zapominamy też o miłośnikach poważniejszych 

produkcji, a w „Kinie dla ciekawych” zaserwujemy im 

film obyczajowy „Moja gwiazda: Teen Spirit”. To 

debiut reżyserski Maxa Minghelli, gwiazdora takich 

filmów jak „The social network” i „Stażyści”.  

Szczegółowe informacje na temat kina KDK, 

repertuar i regulaminy dostępne są na stronie 

internetowej www.kinokozienice.pl 
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„Maniery Biedronki Lucynki” 
W niedzielę, 14 lipca, w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka odbył się 

kolejny spektakl z cyklu „Poranki teatralne dla dzieci”. Tym razem na naszej scenie 

wystąpili aktorzy z Agencji Artystycznej „Kanon” z Krakowa.  

Najmłodsza kozienicka widownia miała okazję 

zobaczyć w lipcu przedstawienie pt.: „Maniery 

Biedronki Lucynki”. Była to opowieść o dobrym 

wychowaniu z praktycznymi wskazówkami z savoir 

vivre, które dzieci mogą wykorzystywać każdego dnia. 

Dzięki Biedronce Lucynce oraz jej przyjaciołom: 

Krasnoludkowi i Pszczółce, widownia poznała lub 

przypomniała sobie zwroty grzecznościowe i zasady 

zachowania przy stole. Ale to nie wszystko! Bohaterka 

przedstawienia pokazała też obowiązujące wzorce 

wzajemnych relacji koleżeńskich. 

W czasie spektaklu aktorzy przekazywali młodej 

publiczności wiedzę i niejednokrotnie sprawdzali, co 

dzieci już zapamiętały. Była to świetna, edukacyjna 

zabawa dla małych dam i gentlemanów. 

Przedłużamy akcję z nakrętkami 

Informujemy, że akcja zbierania plastikowych nakrętek z przeznaczeniem na 

rehabilitację Wiktora Mazura z Holendrów Kuźmińskich została przedłużona do 31 

października. „Korki” można przynosić codziennie do Centrum Kulturalno-Artystycznego. 

Wiktor ma 5 lat. Od 3 lat cierpi na autyzm  

- chorobę, przez którą żyje w swoim świecie. Jest 

nadwrażliwy na dźwięki i dotyk. Ma duże problemy  

z nawiązywaniem kontaktu z rówieśnikami. Fascynują 

go rzeczy, które dla nas są niezauważalne. Postrzega 

świat w inny, dla nas niezrozumiały sposób. Tylko 

dzięki długotrwałej rehabilitacji i terapii ma szanse na 

wyrwanie się z tego zamkniętego świata.  

Od 2 maja trwa akcja zbierania plastikowych 

nakrętek dla chłopca. Dochód z ich sprzedaży zostanie 

przeznaczony na rehabilitację  Wiktora.  

Nakrętki przyjmowane są codziennie w CKA,  

w godz. 9.00-21.00. Akcji patronują wolontariusze  

z Klubu Młodzieżowego Wolontariatu „Skrzydła” 

działającego w Kozienickim Domu Kultury  

im. Bogusława Klimczuka  

Biedronka bawiła i uczyła najmłodszą widownię. 

Aktywni wolontariusze KDK 
Nasi wolontariusze regularnie włączają się w różne ciekawe przedsięwzięcia.  

W czwartek, 25 lipca, pomagali przy organizacji festynu rodzinnego KCRiS. 

Festyn na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki 

nad jeziorem został zorganizowany przez Kozienickie 

Centrum Rekreacji i Sportu w ramach akcji „Wakacje  

z KCRiS”. W pomoc przy wydarzeniu chętnie włączyli 

się wolontariusze z Wolontariatu Seniora, działającego 

w ramach zajęć fakultatywnych Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury. Czuwali 

oni nad przebiegiem konkurencji sportowych, malowali 

buźki dzieciom, a także pomagali przy organizacji 

samego festynu. Mówiąc krótko: integracja na całego! 
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Poznaj pracowników KDK: Kasy CKA 

Cykl ukazuje się regularnie od marca bieżącego 

roku. W poprzednich numerach pisaliśmy   

m.in. o pracownikach naszej administracji, kadr  

i finansów oraz o redakcji  telewizji „Kronika 

Kozienicka”. W poprzednim numerze znalazła się 

publikacja poświęcona naszemu zespołowi ds. kina.  

W tym wydaniu prezentujemy kolejnych członków 

tego zespołu, czyli pań, które spotkamy w kasach CKA 

— za pomarańczową ladą w patio. 

Do ich obowiązków należy m.in. wydawanie 

wejściówek na wydarzenia kulturalne organizowane  

w Kozienickim Domu Kultury oraz rezerwacje  

i sprzedaż biletów do Kina KDK. Ponadto zajmują się 

zapisami na zajęcia fakultatywne dla uczestników 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Sporządzają również 

raporty dzienne i okresowe dla dystrybutorów 

filmowych. Oczywiście cały czas współpracują  

z wszystkimi innymi pracownikami w Kozienickim 

Domu Kultury. 

Obsługą kas zajmują się cztery osoby. Agnieszka 

Caba pracuje z nami od 2015 roku i pełni również 

funkcję informatyka. Pomaga rozwiązywać bieżące 

problemy związane z komputerami w Kozienickim 

Domu Kultury. Jest odpowiedzialna za monitoring  

i prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej. W wolnych 

chwilach stawia na aktywną formę wypoczynku. 

Od 2015 roku w szeregach KDK jest również 

Joanna Drapała. Joanna wolny czas spędza na siłowni 

bądź biega w terenie. Lubi także majsterkować  

i naprawiać stare przedmioty – głównie zajmuje  

się renowacją starych mebli.  

Z kolei Małgorzata Misiek pracuje od 2016 roku. 

Wolny czas poświęca na czytanie książek o tematyce 

kryminalnej, chętnie sięga po thrillery medyczne  

oraz literaturę faktów. Lubi jazdę na rowerze i długie 

spacery z psem. 

W 2017 roku dołączyła do nas Wioletta Markwat. 

Wiola relaksuje się oglądając filmy oraz śledzi 

wydarzenia sportowe. Jest wiernym kibicem siatkówki. 

Kocha przyrodę i kwiaty, dlatego ostatnio jej pasją 

stała się działka. 

Zespół ds. kina wspierają także bileterki. Są to 

panie: Bożena Lis i Jadwiga Antoniak.  

Kolejny odcinek cyklu w wydaniu nr 99.  

Kontynuujemy cykl poświęcony pracownikom Kozienickiego Domu Kultury  

im. Bogusława Klimczuka. W każdym kolejnym numerze publikujemy sylwetki  osób, 

które dbają o to, by nasza placówka działała i wyglądała jak najlepiej. 

Od lewej: Agnieszka Caba, Małgorzata Misiek, Joanna Drapała i Wioletta Markwat.  
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