
dyscyplina termin miejsce prowadzący uwagi Opis 

PRZYGOTOWANIE DO 
SEZONU 

NARCIARSKIEGO 

poniedziałek: 16.00-17.00  

i 17. 00-18.00  

środa: 16.00-17.00 i 17. 

00-18.00 

siłownia D24 
Sebastian 

Szarowicz 
 

Treningi przygotowujące narciarzy i 

snowboardzistów przed sezonem 

zimowym. W treningu główny nacisk 

kładziony jest na wzmocnienie nóg. 

SIŁOWNIA 

Poniedziałek 14:00-18:00 

Wtorek 9:00-10:00 i 

14:00-18:00 

Środa 14:00-18:00 

Czwartek 9:00-10:00 i 

14:00-18:00 

Piątek 14:00-18:00 

siłownia D24  60zł/miesiąc 

Nowoczesna siłownia ze: 

cross strefą 

strefą body building 

strefą aerobową 

  

nielimitowana liczba wejść 

personalizacja treningu 

AIKIDO 
poniedziałek: 18.00-19.30 

środa:              18.00-19.30 

sala sportowa D132 

 

Rafał Opioła 

 
 

Aikido zostało stworzone z myślą o 

konfrontacji zarówno z jednym jak i 

kilkoma atakującymi jednocześnie. W 

sensie fizycznym jego istota polega na 

wykorzystaniu siły i  energii 

napastnika w celu rzucenia go lub 

obezwładnienia. Osoba wykonująca 

technikę aikido nie przeciwstawia się 

energii ataku lecz prowadzi ruch 

napastnika w kierunku ziemi 

korzystając m.in. z systemu dźwigni i 

unieruchomień oraz zachowując 

możliwość uderzenia. Aikido 

charakteryzuje płynność i dynamika 

ruchu. 

BIEGANIE 
poniedziałek: 19.00-20.30 

 

Park Skaryszewski  

brama główna 

https://goo.gl/maps/

Z6Jig6Pzs53jHiDUA 

Artur Jabłoński  

Ocena możliwości, określenie celów, 

ułożenie treningu, trening 

indywidualny, monitoring i 

dostosowanie do możliwości 

biegacza.  



BRYDŻ czwartek:       18.00-20.00 sala D216 
Jarosław 

Kostrzewa 
 

Zajęcia dla wszystkich chętnych, 
udział w zajęciach zapewnia 

możliwość poznania gry w stopniu 
umożliwiającym start w zawodach. 

Brydż - oprócz ważnego aspektu 
towarzyskiego oraz sportowego - 

 daje możliwość ćwiczenia strategii i 
podejmowania ryzyka - tak jak w 

biznesie. 

CARDIO środa: 9:00-10:00 siłownia D24  

Zapisy przez: 

sportclub.kozmi

nski.edu.pl 

Trening wytrzymałościowy lub 

tlenowy. Doskonały sposób na 

spalenie tkanki tłuszczowej, 

dotlenienie organizmu i poprawie 

funkcjonowania układu krążenia i 

układu oddechowego. Trening o 

umiarkowanej intensywności 

odbywający się na siłowni. 

FUTSAL 
wtorek:  18.00-20.00 

czwartek: 18.00-20.00 

sala sportowa D132 

 
Tomasz Ćwil  

Piłka nożna rozgrywana na sali 

sportowej. Zajęcia dla wszystkich 

fascynatów piłki nożnej.  

GOLF golfjozefow.pl 

Golf Park Józefów 

ul. Telimeny 1  

05-420 Józefów 

Michał Kołubiec 

507847394 

michal.kolubiec
@gmail.com 

450zł/os 

(szkolenie 10h) 

Pomoc w 

zdobyciu 

Zielonej Karty 

Szkolenie trwa 10h podzielone jest na 

4 spotkania po 2,5h i obejmuje:  

- część teoretyczną tj. reguły, 

nomenklaturę, etykietę 

- część praktyczną 

- egzamin 

Kursanci poznają wszystkie rodzaje 

uderzeń - od najkrótszych (putting) 

po chipping, pitching, bunker shots i 

full swing.  Kursanci wezmą też udział 

w rozgrywkach na polu golfowym. 

Cena zawiera: opieka instruktora, 

materiały dydaktyczne do egzaminu 

teoretycznego, sprzęt golfowy na czas 



akademii, darmowe koszyki piłek na 

driving range. 

Dodatkowo po zdanym egzaminie 

kursanci muszą ponieść opłatę do 

Polskiego Związku Golfa za wydanie 

Zielonej Karty - 100zł/os. 

Grupy 4 – 8 osobowe. 

KOSZYKÓWKA 
(kobiety/mężczyźni) 

wtorek:  16:30-18.00 

 

sala sportowa D132 

 
  

Zajęcia dla wszystkich fascynatów 

koszykówki. 

KOSZYKÓWKA 
mężczyzn 

poniedziałek 20.30-22.00 

środa 20.00-21.30 

czwartek 20.00-22.00 

hala  

ul. Lokajskiego 3 
Artur Marciniak  

Treningi koszykówki pod okiem 

doświadczonego trenera. 

Wyróżniający się zawodnicy będą 

mogli wziąć udział zawodach. 

SAMOOBRONA wtorek: 15:30-16:30 sala sportowa D132 Rafał Opioła  

Doskonalenie umiejętności radzenia 
sobie w sytuacjach zagrożenia 

zarówno na poziomie fizycznym – 
odpowiednie przygotowanie 

kondycyjne, znajomość technik 
obronnych jak i psychicznym – 

konieczność podjęcia działania w 
obliczu silnego stresu związanego z 

zagrożeniem życia lub zdrowia. 

SIATKÓWKA kobiet 

poniedziałek 18:00-19.30 

wtorek 20:00-21.30 

czwartek 19:00-20.30 

hala ul. Staffa 3/5 
Monika Lipińska-

Jeziorowska 
 

Treningi siatkówki pod okiem 

doświadczonej trenerki. Wyróżniający 

się zawodnicy będą mogli wziąć 

udział zawodach. 

SIATKÓWKA mężczyzn 

poniedziałek 19.30-21.00 

wtorek 21.30-23.00 

czwartek 20.30-22.00 

hala ul. Staffa 3/5 
Monika Lipińska-

Jeziorowska 
 

Treningi siatkówki pod okiem 

doświadczonej trenerki. Wyróżniający 

się zawodnicy będą mogli wziąć 

udział zawodach. 

SIATKÓWKA 
(kobiety/mężczyźni) 

środa: 15.00-16.30 

 i 16.30-18.00 

sala sportowa D132 

 
 

Zapisy przez: 

sportclub.kozmi

nski.edu.pl 

Zajęcia dla wszystkich fascynatów 

siatkówki. 



SZACHY czwartek: 18.00-20.00 sala D216 
Jarosław 

Kostrzewa 
 

Zajęcia szachowe przeznaczone są dla 

każdego. Przyjdź, zagraj, zyskaj nowe 

umiejętności. Na zajęciach będzie 

można zagrać z czołowymi 

zawodnikami sekcji szachowej AZS 

ALK, a wyróżniający się i regularnie 

uczęszczający zawodnicy będą mogli 

wziąć udział zawodach. 

PILATES środa: 14.00-15.00 sala sportowa D132  

Zapisy przez: 

sportclub.kozmi

nski.edu.pl 

Pilates jest połączeniem gimnastyki, 

jogi i baletu. Ćwiczenia, którym 

towarzyszy spokojna muzyka, mają 

na celu wzmocnienie mięśni bez ich 

nadmiernego rozbudowania, 

odciążenie kręgosłupa, poprawę 

postawy i uelastycznienie ciała. 

E-SPORT zapisy do sekcji   

Paweł Brudnicki 

pbudnicki@kozm

inski.edu.pl 

 

Trenujemy skill w ALK, zapraszamy 

wszystkich zainteresowanych 

 
 
Szczegóły w Centrum Sportu ALK, pok D25. 
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