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Dzielnica: Praga Północ 
Koordynator: Adam Kuszkowski tel.  22 59 00 135, e-mail: adam.kuszkowski@praga-pn.waw.pl 
Zastępca koordynatora: Krzysztof Celiński tel.  22 59 00 237, e-mail: Krzysztof.celinski@praga-pn.waw.pl 
     

PUNKTY DZIENNEGO POBYTU. 
Bezpośredni organizator L.p. 

Nazwa jednostki, 
miejsce zajęć 

Osoba odpowiedz./ 
nr tel. 

Dni i godziny 
prowadzonych zajęć 

Grupy wiekowe 
uczestników** 

Przewidywana 
liczba 

uczestników 
dziennie 

1 
Szkoła Podstawowa nr 30, 

ul. Kawęczyńska 2 
Maria Krzysztoporska 

(22) 619 53 82  
poniedziałek – piątek 
godz . 07.30 – 16.30 

6 – 16 lat 150 

2 
Szkoła Podstawowa nr 73, 

ul. Białostocka 10/18 

I tydzień akcji 
Agnieszka Czerwińska 

II tydzień akcji 
Marzena Mrozińska 

(22) 619 58 89 

poniedziałek – piątek 
godz . 07.30 – 16.30 

6 - 16 lat 150 

3 
Szkoła Podstawowa nr 127, 

ul. Kowieńska 12/20 
Magdalena Sztyler 

(22) 619 30 88 
poniedziałek – piątek 
godz . 07.30 – 16.30 

6 – 16 lat 150 

4 
Szkoła Podstawowa nr 258, 

ul. Brechta 8 
Alicja Graczyńska 

(22) 619 23 85 
poniedziałek – piątek 
godz . 07.30 – 16.30 

6 - 16 lat 150 

5 
Zespół Szkół nr 45 
Ul. Jagiellońska 7 

Teresa Drapińska 
(22) 619 14 68 

poniedziałek – piątek 
godz . 07.30 – 16.30 

6 – 16 lat 150 
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PUNKTY ZAJ ĘĆ SPECJALISTYCZNYCH. 
 
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego 

Biblioteka Publiczna  im. 
Księdza Jana Twardowskiego w 
Dzielnicy Praga-Północ m. st. 
Warszawy 

Lp. 
Nazwa 

jednostki, 
miejsce 
zajęć 

(adres) 

Osoba 
odpowiedzialna 

(imię i 
nazwisko, 
telefon) 

Program (rodzaj proponowanych 
zajęć) 

Dni i godziny 
prowadzonych 

zajęć 

Grupy 
wiekowe 

uczestników 

Przewidywana 
liczba 

uczestników 
dziennie 

1. 

Wypożyczalnia 
dla Dorosłych                         
i Młodzieży nr 

6,  
ul. Strzelecka 

21/25 

Jolanta 
Sadowska 

22-619-15-26 

„Rysujemy, malujemy, kolorujemy” 
-                                                    

zajęcia plastyczne dla dzieci 

wtorek, czwartek   
11.00-14.00 

6-12 lat 15 osób 

 
„Baśnie, bajki, bajeczki” – głośne 

czytanie  

poniedziałek, środa, 
piątek 

13.00-14.00  
6-10 lat 10 osób 

 
2. 

Wypożyczalnia 
dla Dorosłych                              
i Młodzieży nr 

77, 
ul. 

Witkiewicza 
31 

Zdzisława 
Urbańska 

  22- 675-99-00 

„A na Śliwicach czytamy 
dzieciom”-                                                      

głośne czytanie książek 

wtorek, czwartek 
13.00-14.00 

6-10 lat 10 osób 
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3. 

Wypożyczalnia 
dla Dorosłych                                 
i Młodzieży nr 

102, ul. 
Kijowska 11 

Dorota 
Pławczyk 

22-818-22-11 

„Moje wymarzone ferie zimowe” -                                                                      
konkurs plastyczny, technika prac 

dowolna, nagrody książkowe  

Prace konkursowe 
przyjmowane są 

codziennie w godzinach 
otwarcia biblioteki: 
poniedziałek, środa, 

piątek 
13.00-18.00 

wtorek, czwartek 
10.00-15.00 

7-16 lat 7 osób 

4. 

Wypożyczalnia 
Kompletów 
Książek, ul. 
Szanajcy 14 

Ewa Banulska 
22-619-03-52 

„ Świat książek” – głośne czytanie 
dzieciom 

poniedziałek – piątek 
13.00-14.00 

5-10 lat 
jednorazowo  

do 4 osób 

5. 

Biblioteka dla 
Dzieci i 

Młodzieży nr 
8,                               

ul. Ząbkowska 
23/25 

Iwona 
Broniewska 

22-619-16-97 

„W bajkowej krainie” –  
głośne czytanie wybranych 

fragmentów z literatury dziecięcej 

Poniedziałki, wtorki  
12.00-13.00 

środy, czwartki, piątki  
15.00-16.00 

4-10 lat 10 osób 

„Czy znasz wiersze Jana 
Brzechwy?” – 

quiz w formie pisemnej 
zawierający zestaw 7 pytań 

17 stycznia  
17.00-19.00 

9-13 lat 10 osób 

„Portret zimy” – 
konkurs plastyczny w dwóch 

kategoriach wiekowych: 
4-7 lat i 8-12 lat 

18 stycznia 
16.00-18.0 

4-12 lat 10 osób 

 

„Wykonaj logo Biblioteki” – 
Konkurs plastyczny 

23 stycznia 
16.00-18.00 

9-13 lat 10 osób 
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„Zostań mistrzem głośnego 
czytania” – 

konkurs 

16, 19 stycznia 
12.00-15.00 

8-10 10 osób 

Warsztaty technik origami 
poprowadzone przez bibliotekarkę 
-  Martę Przybysz. 
Prezentowane będą techniki 
przestrzenne i płaskie. 

17, 19, 24, 26 stycznia 
12.00-15.00 

bez ograniczeń,  10 osób 

6. 

Biblioteka dla 
Dzieci i 

Młodzieży nr 
50,  

ul. Skoczylasa 
9  

Ewa Tkaczuk 
22- 619-32-96 

Konkursy: 
- „Czy znasz przygody Tomka 
Wilmowskiego” –  
quiz literacki w 100. rocznicę A. 
Szklarskiego 
- „Wędrówki z Kubusiem 
Puchatkiem”” –  
quiz literacki w 130. rocznicę A. A. 
Milne  

poniedziałek – piątek 
 10.00-19.00 

 
5 – 15 lat 20 osób 

Origami: 
- „Laurka dla babci i dziadka” 
- „Magiczna zima” 

wtorek, czwartek   
12.00-13.00  

10 – 15 lat 10 osób 

Zagadki: 
-„Kulig z zagadkami”  

poniedziałek, środa, 
piątek  

13.30-14.00 
10 – 15 lat 10 osób  

„Książeczki z bibliotecznej 
półeczki” – 

głośne czytanie 

poniedziałek – piątek  
15.00-15.30 

4-8 lat 10 osób 
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7. 

Biblioteka dla 
Dzieci i 

Młodzieży nr 
59, 
ul. 

Radzymińska 
50 

Katarzyna 
Wasiak 

 22-818-49-00 

Głośne czytanie literatury pięknej 
wybranej przez młodych 
czytelników 

poniedziałek – piątek 
 14:00-14:30 

dla 
zainteresowanych 

40 osób 

„Bałwanki nie tylko ze śniegu” – 
konkurs plastyczny; technika prac 

dowolna 

16-20 stycznia 
poniedziałek, środa, 

.piątek 
w godz.13:00-18:00 

wtorek, czwartek  
10:00-15:00 

4-15 lat 15 osób 

„Lodowate bieguny” – 
zajęcia edukacyjno-poznawcze 

19 i 26  stycznia 
12.00-13.00 

7-15 lat 20 osób  

„Zwierzęta zimą”  – 
konkurs plastyczny; technika prac - 

wydzieranki 

23-27 stycznia 
poniedziałek, środa, 

.piątek 
w godz.13:00-18:00 

wtorek, czwartek  
10:00-15:00 

4-15 lat 15 osób 

8. 

Czytelnia 
Naukowa nr X 
ul. Skoczylasa 

9 

Anna 
Czołpińska 

22-619-32-96 

”Nauka korzystania z Internetu” –                                                           
zajęcia komputerowe 

wtorek, czwartek 
  11:00 – 13:00 

do 16 lat 
20 osób 
(grupa 

zorganizowana) 
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Dom Kultury „Praga” 
 

Lp. 
 

 

 
Bezpośredni 
organizator 

 
Program  

(rodzaj proponowanych 
zajęć) 

 
Dni i godziny 

prowadzonych zajęć 

 
Grupy wiekowe 

uczestników 

 
Przewidywana liczba 
uczestników dziennie 

1. warsztaty plastyczne w 
zakresie: 
-  rzeźba 
 - koło garncarskie 
 - masa solna 

wtorki 11.00- 14.00  
pn w I tyg. 11.00- 14.00 
czwartki 11.00- 14.00 

pracownie plastyczne w 
Domu Kultury „PRAGA” 

dzieci i młodzież 
młodzież n/spraw. 

(środy 15.00-18.00) 

grupy uczestników po 
ok. 15 osób 

 
2. działalność pracowni 

komputerowej 
        i  kawiarenki internetowej 

od poniedziałku do piątku od 
12.00 do 16.00 

kawiarenka internetowa w 
Domu Kultury „PRAGA” 

 
 

 
dzieci i młodzież 

 
 
        
      grupy po 8 osób 

 
1. 

Dom Kultury 
„PRAGA” ul. 
Dąbrowszczaków 2 
03-474 Warszawa; 
Osoba 
odpowiedzialna: 
Dyrektor Tomasz 
Kaliński 665-416-
419 
 
Sprawy 
programowe: 
Wanda Suska,  
tel. 511-24-55 

 
3. warsztaty teatralne 

 
czwartki godz. 14.00- 16.00 

DK „PRAGA” 

 
dzieci i młodzież 

 
ok. 15 osób 

 
2. 

 j. w.      4. warsztaty ruchowo-  
         taneczne- capoeira 

poniedziałki 
godz. 11.00- 13.00 

dzieci i młodzież ok. 20 osób 

 
3. 

j. w. 5. warsztaty pantomimy  
w  języku angielskim 

pn,wt,śr  w II tygodniu 
w godz.15.00-17.00 

młodzież 
gimnazjalna i 

licealna 

do 15 osób 

4. j. w. 6. przedstawienia 
teatralne 

DK „PRAGA” 
środy godz. 13.30 

dzieci każdorazowo około 90 
dzieci 

 
* w kolumnie wpisujemy np.  otwarta sala, otwarte boisko lub podajemy konkretne zajęcia, terminy z godzinami i sposobem rekrutacji 
uczestników 
 ** w kolumnie wpisujemy konkretny przedział wiekowy np. 7-14 lat 
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DZIELNICOWY O ŚRODEK SPORTU I REKREACJI PRAGA PÓŁNOC. 
 
L/p 

 
Nazwa jednostki  
Miejsce zajęć 
/ adres ,telefon/ 

 
Osoba 
odpowiedzialna  

 
 
   Rodzaj  proponowanych  zajęć 

 
Dni 
 i godziny  zajęć 

 
Grupy 
wiekowe 
Uczestni
k. 

Przewidyw
ana liczba 
uczestnikó
w. 
dziennie 

 
Piłka  nożna  -  gr. niezorganizowane – gimnazja i 
ponadgimnazjal.   

Pon. -  piątek. 
8.00 –  9.30  

 
13  - 16 
lat 

 
ok.20 

Instruktorzy 
DOSiR - 
 
Halina 
Niewiadomska 
Dariusz 
Darkowski 

Rekreacja -  grupy  niezorganizowane 
- gry zespołowe, gry i zabawy ruchowe – szkoły  podst. ( 
s. boczny) 

Pon.  –  piątek  
9.30 – 11.00 

 
 9 – 13 
lat 

 
ok.- 30 

 
Instruktorzy 
klubowi 

UKS ,,Błyskawica’’ -gr. zorganizaowana – s. główny 
(wt.czwartki )  
MUKS Warszawa-Praga dziewczęta, s. główny( pon. 
środa, piątek ) 

9.30 -  11.00 
9.30 -  11.00 

 
 9 – 13 
lat 

 
ok. 30 

 
 
Hanna Nałęcz 

Trzymaj się ..prosto  - zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne  
                                                                    ( s. korektywy 
i aerobiku ) 
- gry i zabawy na świeżym powietrzu 
- marszobiegi 

Pon. –  piątek  
 
10.00 – 12.00 

  
    
9 – 16 lat 

 
 

ok. 12 

 
Krzysztof 
Lubaszka 
Adam Beczek 

Gry zespołowe -  grupy zorganizowane    
- koszykówka chłopców –  ( boisko główne )  
- siatkówka dziewcząt -  ( sektor boczny ) 

Pon , środa , 
piątek 
11.00 – 12.30. 
11.00 – 12.30 

 
 
13 – 17 
lat 

 
ok. 16 
ok. 18 

1.  
 
 
DOSiR Praga 
Północ 
 
Hala sportowa 
 
ul. Szanajcy 17/19  
tel. ( 22 )  619 11 
20 
 
 
 

Instruktorzy 
DOSiR 
Beata Gałuza 
Marzena 
Kotnowska 
Włodek  

Marszobiegi  – gr niezorganizowana  ( -pon, środy ) 
Fit-ball  - gr. niezorganizowane   ( wtorki ,czwartki ) 
Zajęcia aerobowe na siłowni        pon. - piątki   
dziewczęta 
                                                                                 
chłopcy 

10. 00 – 11.00 
14.30 – 15.15 
11.00 – 11.45 
11.00 – 12.00 
12.00 – 13.00 

 
 
13 -  18 
lat 
 

 
 

ok. 14 
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Niedbalski 
 
Instruktorzy  grup  
akcji ,,Zima’’ i 
instr. DOSiR 

Rekreacja -  grupy zorganizowane z punktów  akcji 
,,Zima ‘’ 
- gry zespołowe, gry i zabawy ruchowe  
( dzieci i młodzież szkół praskich i placówek oświatowo - 
wychow. ) 

Pon.  środy,  
piątki 
12.30 – 14.00 
 

 
10 – 16 
lat 

 
ok. 25 

 
 
Instruktorzy 
klubowi 

Praskie Euro  - piłka nożna,  grupy zorganizowane 
UKS ,,Orzeł” ( pon, środy, piątki ) 
UKS ,,Błyskawica” ( wtorki , czwartki )  
MUKS Warszawa-Praga -  dziewczęta (wtorki , czwartki 
) 
TURNIEJ P.NOŻNEJ     - ( 26.O1. czwartek ) 

 
14.00 – 16.00 
14.00 – 16.00 
12.30 – 14.00 
12.30 

 
 
9 -  16 lat 

 
ok. 26 
ok. 22 
ok. 18 

2. DOSiR Praga 
Pólnoc 
Boisko do  p. 
nożnej   
ul. Kawęczyńska 
44 
tel. ( 22 )   511 20 
11 

 
Wojciech 
Wojciechowski 

Praskie Euro - piłka nożna – grupy zorganizowane  
 

Pon. –  piątek 
10.00 – 14.00 

 
10 -  16 
lat 

 
ok.60 

 
VII Ogród Jordanowski 

Bezpośredni  
organizator 

lp. Nazwa  
jednostki, miejsce 
zajęć (adres) 

Osoba 
odpowiedzialna 
(imię i 
nazwisko) 

Program (rodzaj proponowanych zajęć) 
Dni i godziny 
prowadzonych 
zajęć 

Grupy 
wiekowe 
uczestnik
ów 

Przewidywan
a liczba 
uczestników 
dziennie 

1 
VII Ogród 

Jordanowski 
Namysłowska 21 

p. Beata  
Brokowska 

 
p. Beata 

Zajęcia świetlicowe: 
- gry planszowe 
- pchełki 
- zaj. plastyczne 

16.01. –20.01.2012 
r. 
godz. 10.00 – 16.00 

5  -  6 lat 
7 - 12 lat 
12 – 15 

lat 

80 - 110 
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Borowska 
 

p. Maria 
Krupińska 

 
 

 
 

p. Mariusz  
Wierzbicki 

 
p. Halina 

Pałasińska 

- spotkanie  
z  bajką 

- kalambury 
- pląsy i zabawy ze śpiewem 
Zajęcia sportowo – rekreacyjne: 
- turniej bilardu 
- gra „Dart” (lotki) 
- saneczkarstwo 
- turniej szachowy 
- gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu 
m.in. lepienie figur śniegowych , rzuty  śnieżkami 
do celu 

- piłkarzyki 

2 
VII Ogród 

Jordanowski 
Namysłowska 21 

p. Beata  
Brokowska 

p. Beata 
Borowska 
p. Maria 

Krupińska 
p. Mariusz  
Wierzbicki 
p. Halina 

Pałasińska 

Zajęcia świetlicowe: 
- zaj. plastyczne 
- origami 
- gry planszowe 
- zimowe zagadki (rebusy, krzyżówki, labirynty…) 
- tańce w kręgu 
- quizy 
Zajęcia sportowo – rekreacyjne: 
- turniej tenisa stołowego 
- turniej w warcaby 
- gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu  
- piłkarzyki 

23.01. –27.01.2012 
r. 

godz. 10.00 – 16.00 

5  -  6 lat 
7 - 12 lat 
12 – 15 

lat 

80 - 110 

 
 
 
 
 
 
 
 




