
Lp. Obiekt UCSiR adres Temat zajęć*

zajecia dla grup/ 

zajęcia dla 

indywidualnych 

uczestników

termin wiek uczestników
kierownik/          

koordynator
telefon adres e-mail

1 UCSiR - hala sportowa ul. Hawajska 7
zabawy rekreacyjne, gry 

zespołowe, badminton
indywidualne

27.06-31.08.2016r. (poniedziałek-piątek)         

Godziny:12.00-16.00                                                                           

z wyłączeniem 25.07.2016-07.08.2016 

6 - 19 lat (uczniowie szkół 

podstawowych, 

gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych

Paweł Palusiński - 

Kierownik Obiektu
226446574 hawajska@ucsir.pl

2 UCSiR - hala sportowa ul. Hawajska 7
zabawy rekreacyjne, gry 

zespołowe, badminton
grupowe

27.06-31.08.2016r. (poniedziałek-piątek)             

Godziny: 10.00-12.00                                                                                           

z wyłączeniem 25.07.2016-07.08.2016 

Grupy dzieci z placówek 

"Lato w Mieście"

Paweł Palusiński - 

Kierownik Obiektu
226446574 hawajska@ucsir.pl

3
UCSiR - Centrum Tenisa 

Stołowego
ul. Hawajska 7 tenis stołowy indywidualne

27.06-31.08.2016r. (poniedziałek-piątek)                    

Godziny: 10.00-16.00                                                                                            

z wyłączeniem 25.07.2016-07.08.2016 

6 - 19 lat (uczniowie szkół 

podstawowych, 

gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych)

Paweł Palusiński - 

Kierownik Obiektu
226446574 hawajska@ucsir.pl

4 UCSiR - hala sportowa ul. Pileckiego 122

zabawy rekreacyjne, gry 

zespołowe, badminton, 

samoobrona

indywidualne

27.06-31.08.2016r.  (poniedziałek-piątek)         

Godziny: 12.00-16.00                                                                                        

z wyłączeniem 15.08.2016-26.08.2016 

 6 - 19 lat (uczniowie 

szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych

Marcin Zieliński - 

Kierowni Obiektu
223346256 m.zielinski@ucsir.pl

5 UCSiR - hala sportowa ul. Pileckiego 122

zabawy rekreacyjne, gry 

zespołowe, badminton, 

samoobrona

grupowe

27.06-31.08.2016r.  (poniedziałek-piątek)         

Godziny:10.00-12.00                                                                                      

z wyłączeniem 15.08.2016-26.08.2016 

Grupy dzieci z placówek 

"Lato w Mieście"

Marcin Zieliński - 

Kierowni Obiektu
223346256 m.zielinski@ucsir.pl

6 UCSiR - pływalnia ul. Hirszfelda 11

pływanie rekreacyjne, 

nauka i doskonalenie 

pływania, nauka 

bezpiecznych skoków do 

wody, gry i zabawy w 

wodzie, 

indywidualne

27.06-31.08.2016r. (poniedziałek-piątek)                                     

Godziny: 8.00-10.00 i 12.00-16.00                                                                 

z wyłączeniem 08.08.2016-21.08.2016 

   6 - 19 lat (uczniowie 

szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych

Monika 

Widermańska - 

Kierownik Obiektu

226439719 hirszfelda@ucsir.pl

7 UCSiR - pływalnia ul. Hirszfelda 11

pływanie rekreacyjne, 

nauka i doskonalenie 

pływania, nauka 

bezpiecznych skoków do 

wody, gry i zabawy w 

wodzie, 

grupowe

27.06-31.08.2016r. (poniedziałek-piątek)                                              

Godziny:10.00-12.00                                                                                   

z wyłączeniem 08.08.2016-21.08.2016 

Grupy dzieci z placówek 

"Lato w Mieście"

Monika 

Widermańska - 

Kierownik Obiektu

226439719 hirszfelda@ucsir.pl

Harmonogram Akcji "Lato w Mieście 2016" w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji
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8 UCSiR - pływalnia ul. Koncertowa 4

pływanie rekreacyjne, 

nauka i doskonalenie 

pływania, nauka 

bezpiecznych skoków do 

wody, gry i zabawy w 

wodzie, 

indywidualne

27.06-31.08.2016r. (poniedziałek-piątek)                                      

Godziny: 8.00-10.00  i  12.00-16.00                                     

z wyłączeniem 27.06.2016-17.07.2016

6 - 19 lat  (uczniowie 

szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych

Bogusław 

Trzaskowski- 

Kierownik Obiektu

226444882 koncertowa@ucsir.pl

9 UCSiR - pływalnia ul. Koncertowa 4

pływanie rekreacyjne, 

nauka i doskonalenie 

pływania, nauka 

bezpiecznych skoków do 

wody, gry i zabawy w 

wodzie, 

grupowe

27.06-31.08.2016r. (poniedziałek-piątek)                                   

Godziny: 10.00-12.00                                                                                 

z wyłączeniem 27.06.2016-17.07.2016

Grupy dzieci z placówek 

"Lato w Mieście"

Bogusław 

Trzaskowski - 

Kierownik Obiektu

226444882 koncertowa@ucsir.pl

10 UCSiR - pływalnia ul. Wilczy Dół 4

pływanie rekreacyjne, 

nauka i doskonalenie 

pływania, nauka 

bezpiecznych skoków do 

wody, gry i zabawy w 

wodzie, 

indywidualne

27.06.-31.08.2016r. (poniedziałek-piątek)                  

Godziny: 8.00-10.00  i  12.00-16.00                                                                        

z wyłączeniem 18.07.2016-31.07.2016 

6 - 19 lat  (uczniowie 

szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych

Mariusz Kowalski - 

Kierownik Obiektu
226485471 aquarelaks@ucsir.pl

11 UCSiR - pływalnia ul. Wilczy Dół 4

pływanie rekreacyjne, 

nauka i doskonalenie 

pływania, nauka 

bezpiecznych skoków do 

wody, gry i zabawy w 

wodzie, 

grupowe

27.06-31.08.2016r. (poniedziałek-piątek)                          

Godziny: 10.00-12.00                                                                                                           

z wyłączeniem 18.07.2016-31.07.2016 

Grupy dzieci z placówek 

"Lato w Mieście"

Mariusz Kowalski - 

Kierownik Obiektu
226485471 aquarelaks@ucsir.pl

12 UCSiR - siłownia ul. Wilczy Dół 4 ćwiczenia siłowe indywidualne

27.06-31.08.2016r. (poniedziałek-piątek)                            

Godziny: 8.00-16.00                                                                                    

z wyłączeniem 18.07.2016-31.07.2016 

16 - 19 lat uczniowie 

szkół 

ponadgimnazjalnych

Agnieszka Chrobak 22 334 62 52 fitness@ucsir.pl

13
Arena Active Club - 

siłownia
ul. Pileckiego 122 ćwiczenia siłowe indywidualne

27.06-31.08.2016r. (poniedziałek-piątek)         

Godziny: 8.00-16.00                                                                                        

  16 - 19 lat uczniowie 

szkół 

ponadgimnazjalnych

Agnieszka Chrobak 22 334 62 52 fitness@ucsir.pl

     OFERTA SPECJALNA
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1 Kręgielnia ul. Pileckiego 122 gra w kręgle grupowe
27.06-31.08.2016r. poniedziałek, środa, piątek                                                          

Godziny: 12.00-15.00 (III tory)                                   

Grupy dzieci z placówek 

"Lato w Mieście", zapisy 

koordynuje Wydział 

Sportu i Rekreacji 

Dzielnicy Ursynów

Operator Kręgielni 22 436 80 18
ursynow@kregielnia-

tb.pl

2 Korty Tenisowe ul. Hirszfelda 1a gra w tenisa ziemnego indywidualne/grupowe
27.06-31.08.2016r.  (poniedziałek-piątek) 

Godziny: 9.00-11.00 ( I kort)                                              

   6 - 19 lat (uczniowie 

szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych / 

Grupy dzieci z placówek 

"Lato w Mieście"

Operator Kortów 518,032,054 korty@tenispoint.pl


