
Zajęcia dodatkowe odpłatne w roku szkolnym 2021/2022 
 
firma   Uczniowski Klub Judo Lemur 
rodzaj zajęć  Judo 
link  https://youtu.be/EGE9Dtkun9g 

kontakt mailowy  biuro@judo-lemur.pl 
kontakt telefoniczny  666 230 201 
zajęcia odbywają się: wtorek 1700- 2130 

czwartek 1700- 2130 
piątek 1700- 2130 
niedziela 1430- 2000 

 
firma   UKS Karate Kyokushin SEKAI 
rodzaj zajęć  KARATE 
link  www.karatewarszawa.pl, 

https://www.youtube.com/channel/UCZOD8xFnrjl69R2nClzMkjQ 
https://www.facebook.com/karatewarszawa 

kontakt mailowy  klubkaratesekai@gmail.com  

kontakt telefoniczny  608 398 398 Grzegorz, 501285550 Artur 
zajęcia odbywają się: poniedziałek – 1645-1745, 1800-1900, 1915 -2015  

poniedziałek - 2000 – 2115  
środa – 1645-1745, 1800-1900, 1915 -2015 

 
firma   UKL Olimpijczyk 112 
rodzaj zajęć  Lekkoatletyka  
link  https://www.facebook.com/UKLOlimpijczyk112  

kontakt mailowy  ukl.olimpijczyk112@gmail.com  

kontakt telefoniczny  604937253 
zajęcia odbywają się: środa – 1645 -1845  

piątek - 1645 -1845 
 
firma   Uczniowski Klub Sportowy Zaułek 
rodzaj zajęć  zajęcia sportowe 
link  brak informacji 
kontakt mailowy  brak informacji 
kontakt telefoniczny  brak informacji 
zajęcia odbywają się: poniedziałek – 1700 -1900  

wtorek - 1700 -1900 
czwartek – 1700 -1900 

 
firma Ośrodek Sztuk Walk – Mariusz Fabijański 

(Polska Akademia Sztuk Walki) 
rodzaj zajęć Zajęcia z zakresu samoobrony i sztuk walki dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych. W programie: samoobrona, bezpieczeństwo osobiste, 
samoobrona dla kobiet, sztuki walki dla dzieci. Gwarantujemy wspaniałą 
zabawę, poprawę kondycji i figury oraz pewności siebie. Bazujemy na 
rozwiązanych Combat PASW oraz Systemy. 

link  www.pasw.waw.pl; 
www.systemapoland.pl 
https://www.facebook.com/paswmazowsze 

kontakt mailowy  mfabijan@wp.pl 
kontakt telefoniczny  507135006 
zajęcia odbywają się: środa – 1900 -2000  

piątek - 1900 -2000 
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firma      Zdrowi bo aktywni 
rodzaj zajęć  Zajęcia dostosowane do możliwości ruchowych, uwzględniające problemy 

zdrowotne i różne ograniczenia: 
– ćwiczenia korekcyjne przy bólach kręgosłupa, wadach postawy 
– rozciąganie przykurczy wynikających z trybu życia 
– ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne 
– metody relaksacji 

link  www.zdrowiboaktywni.pl  

kontakt mailowy  biuro@zdrowiboaktywni.pl 

kontakt telefoniczny  +48 606 29 30 30 
zajęcia odbywają się: poniedziałek – 2030 -2130 

środa - 2030 -2130  
 
firma    Centrum Tańca Wasilewski-Felska 
rodzaj zajęć   zajęcia taneczne 
link   www.wasilewski-felska.pl 
kontakt mailowy   achomik@wasilewski-felska.pl 
kontakt telefoniczny   517 499 774 
zajęcia odbywają się: środa – 1645 -1730 

czwartek – 1645 -1730  
 
firma   Szkoła Języka Angielskiego dla Dzieci i Młodzieży Early Stage  
rodzaj zajęć  zajęcia z języka angielskiego  
link  https://earlystage.pl/pl/szkola/bialoleka-2 

Kurs dla dzieci w wieku 6-9 lat: 
https://www.youtube.com/watch?v=lb2tcNMP54Q, 
Kurs dla dzieci w wieku 10-14 lat: 
https://www.youtube.com/watch?v=xmjKVtuTGUM 

kontakt mailowy  bialoleka.sekretariat@earlystage.pl 
kontakt telefoniczny  696 076 027  
zajęcia odbywają się: poniedziałek – 1740 -1910  

poniedziałek – 1700 -1830  
poniedziałek – 1700 -1830  
wtorek – 1645 -1815  
środa – 1740 -1910  
środa – 1735 -1905  
środa – 1700 -1830  
czwartek – 1645 -1815  

 
 firma   Agata Krosnowska Arwena 
rodzaj zajęć  zajęcia plastyczno-ceramiczne 
link  brak informacji 
kontakt mailowy  brak informacji 
kontakt telefoniczny  brak informacji 
zajęcia odbywają się: wtorek – 1645 -1745 

 
 
firma   IDEA – WSPARCIE EDUKACJI SZKOLNEJ Sp. z o.o. 
rodzaj zajęć  Przygotowanie do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY dla 7 i 8 klas z 

przedmiotów j. polski, matematyka, j. angielski, KOREPETYCJE z 
przedmiotów j. polski, matematyka, fizyka, chemia, j. angielski 

link  https://idea-kursy.edu.pl  
kontakt mailowy  biuro@idea-kursy.edu.pl 
kontakt telefoniczny  603 394 395 
zajęcia odbywają się: sobota – 900 -1600 
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firma   Orange Maple School of English  
rodzaj zajęć  język angielski, wszystkie poziomy  
link  orangemaple.pl 
kontakt mailowy  info@orangemaple.pl 
kontakt telefoniczny  22 4050816, 698 504 115 
zajęcia odbywają się: wtorek –1645-1745 

czwartek  – 1645 -1815 
 
Zajęcia rozpoczną się po zebraniu grupy 
 
firma   Szkoła Tańca Creative Dance  
rodzaj zajęć  zajęcia taneczne dla klas 0-3 
link  www.creative-dance.pl 
kontakt mailowy  igorudowyk@o2.pl 
kontakt telefoniczny  604-688-803 
 


