
Załącznik nr 1 do Zarządenia 2/2023 Dyrektora OSiR Bemowo z dnia01 lutego 2023

Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy

Kordynator OSiR Bemowo: Katarzyna Owsikowska, Administrator Pływalni "Pingwin" 

Zajęcia w Dzielnicowych Ośrodkach Sportu i Rekreacji

Lp. Placówka adres Temat zajęć*

zajecia dla grup/ zajęcia 

dla indywidualnych 

uczestników

termin wiek uczestników kierownik telefon adres e-mail
planowana liczba 

uczestników

1 HALA SPORTOWA

ul. Obrońców 

Tobruku 40, 01-

494 Warszawa

Otwarta hala - możliwość gry w 

siatkówkę, koszykówkę, rugby 

oraz lekkoatletyka (w tym gry i 

zabawy dla dzieci, tor przeszkód)                                                                                

grupy zorganizowane

Od 13.02 do 17.02 

godz. 8:00 - 9:30, od 

20.02 do 24.02 godz. 

8:00 - 9:30 (od 

poniedziałku do piątku)                       

grupy 

zorganizowane 

dzieci i młodzież 

szkolna

Krzysztof 

Łochowski

22 861 5690 

wew. 203
halasportowa@osirbemowo.pl

maksymalnie 40 osób 

dziennie

2 HALA SPORTOWA

ul. Obrońców 

Tobruku 40, 01-

494 Warszawa

Otwarta hala - możliwość gry w 

siatkówkę, koszykówkę, rugby 

oraz lekkoatletyka (w tym gry i 

zabawy dla dzieci, tor przeszkód)                                                                                

uczestnicy indywidualni

Od 13.02 do 17.02 

godz. 13:00 - 15:00, 

od 20.02 do 24.02 

godz. 13:00 - 15:00 

(od poniedziałku do 

piątku)                       

osoby 

indywidualne 6-

18 r.ż. (do 7 r.ż. 

pod opieką 

osoby 

pełnoletniej - 

opiekun 

odpłatnie)                               

Krzysztof 

Łochowski

22 861 5690 

wew. 203
halasportowa@osirbemowo.pl

na dana jednostkę 

godzinową 

maksymalnie 20 osób 

( łącznie 40 osób 

dziennie)

3

Ośrodek Sportu i Rekreacji 

m.st. Warszawy w Dzielnicy 

Bemowo - PŁYWALNIA 

PINGWIN

ul.Oławska 3a                          

01-494 

Warszawa

Otwarta pływalnia - pływanie 

rekreacyjne, gry i zabawy w 

wodzie, wstęp po okazaniu 

legitymacji szkolnej                                                

grupy zorganizowane

Od 13.02 do 17.02 

godz. 10:00 - 12:00, 

od 20.02 do 24.02 

godz. 10:00 - 12:00 

(od poniedziałku do 

piątku)                       

grupy 

zorganizowane 

dzieci i młodzież 

szkolna

Urszula Rzepka
22 861 5690 

wew. 118
administracja@osirbemowo.pl

na dana jednostkę 

godzinową 

maksymalnie 45 osób 

( łącznie 90 osób 

dziennie) 

pierwszenstwo mają 

grupy z punktów 

feryjnych i szkół z 

Dzielnicy Bemowo

4

Ośrodek Sportu i Rekreacji 

m.st. Warszawy w Dzielnicy 

Bemowo - PŁYWALNIA 

PINGWIN

ul.Oławska 3a                          

01-494 

Warszawa

Otwarta pływalnia - pływanie 

rekreacyjne, gry i zabawy w 

wodzie, wstęp po okazaniu 

legitymacji szkolnej                                                

uczestnicy indywidualni

Od 13.02 do 17.02 

godz. 14:00 - 15:00, 

od 20.02 do 24.02 

godz. 14:00 - 15:00 

(od poniedziałku do 

piątku)                       

osoby 

indywidualne 6-

18 r.ż. (do 7 r.ż. 

pod opieką 

osoby 

pełnoletniej - 

opiekun 

odpłatnie)                               

Urszula Rzepka
22 861 5690 

wew. 118
administracja@osirbemowo.pl

na dana jednostkę 

godzinową 

maksymalnie 24 osób 

( łącznie 48 osób 

dziennie) za 

okazaniem legitymacji 

szkolnej

5

Ośrodek Sportu i Rekreacji 

m.st. Warszawy w Dzielnicy 

Bemowo - BEMOWSKI 

OŚRODEK PIŁKI NOŻNEJ

ul.Obrońców 

Tobruku 11                                  

01-494 

Warszawa

BOPN - balon - gry i zabawy, 

piłka nożna, wstęp wolny za 

okazaniem legitymacji szkolnej                                       

grupy zorganizowane

Od 13.02 do 17.02 

godz. 8:00 - 10:00,  od 

20.02 do 24.02 godz. 

8:00 - 10:00  (od 

poniedziałku do piątku)                       

grupy 

zorganizowane 

dzieci i młodzież 

szkolna

Mariusz 

Michałek

22 861 5690 

wew. 105
bopn@osirbemowo.pl

na dana jednostkę 

godzinową 

maksymalnie 60 osób 

( łącznie 120 osób 

dziennie)

Zastępca Koordynatora: 

Koordynator: Katarzyna Niedźwiecka Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji

Program "Zima w Mieście 2023" 
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