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1 BARTOSIK PIOTR piątek 9.00-11.00 zgodnie z planem librus

2
BANASZKIEWICZ 

TERESA środa 17.00-18.00 zgodnie z planem librus

3
BEDNAREK TERESA

poniedziałek, środa, piątek   

wtorek, czwartek

11.00-12.00, 

18.00-19.00 zgodnie z planem librus

4 BIZOŃ BEATA wtorek, czwartek 11.00-12.00 zgodnie z planem librus, beata156@o2.pl

5
BOROWSKA 

ALEKSANDRA wtorek, czwartek 14.00-15.00 zgodnie z planem librus

6
BRZOZA KLAUDIA

poniedziałek, środa, piątek,  

wtorek, czwartek

11.00-12.00, 

17.00-18.00 zgodnie z planem librus

7
DANEL EWELINA

środa,                                                 

piątek

9.00-11.00, 

15.00-17.00 zgodnie z planem 606691687

8 DUBIEL JOANNA piątek 13.00-14.00 zgodnie z planem librus

9 FRONCEK BARBARA
poniedziałek, środa, piątek    

wtorek, czwartek

11.00-12.00, 

17.00-18.00 zgodnie z planem librus

10 GARDZIELIK MICHALINA czwartek 13.00-14.00 zgodnie z planem librus

11 GURTLER MAŁGORZATA od poniedziałku do piątku 7.00-9.00 zgodnie z planem librus

12
JAMBOR MIRELA

od poniedziałku do piątku zgodnie z planem librus, mjambor@edu.wods.pl

13 JASIELSKA SABINA
wtorek,                                       

czwartek, 

10.00-11.00, 

11.00-12.00 zgodnie z planem librus

14 KARALCHUK MIKALAI środa 18.00-19.00 zgodnie z planem 698008623.skype szachmiki

15 KOŁAKOWSKA ANNA poniedziałek 11.00-13.00 zgodnie z planem librus

16
KOPCZYŃSKA 

AGNIESZKA wtorek, czwartek 16.00-18.00 zgodnie z planem librus

17 KOSTECKI MARCIN wtorek, piątkek 12.00-12.30 zgodnie z planem librus

18 KOZIELSKA EWA wtorek 16.00-17.00 zgodnie z planem librus

19 KUROWSKA EWA poniedziałek 9.30-13.00 zgodnie z planem librus

21
LEWANDOWSKA 

KATARZYNA piątek 10.00-13.00 zgodnie z planem

librus, kasia817@gmail.com, 

663941917

22
LUBSZCZYK 

BOGUSŁAWA

wtorek,                                        

czwartek

11.00-12.00, 

15.00-16.00 zgodnie z planem librus

23
LUDWICKA KATARZYNA

poniedziałek, środa, piątek      

wtorek, czwartek

11.00-12.00, 

17.00-18.00 zgodnie z planem librus

24 MATERZOK URSZULA wtorek 14.00 -15.00 zgodnie z planem librus 

25 MROZEK JOANNA
środa, czwartek

10.00-11.00, 

16.00-17.00 zgodnie z planem librus , jmrozek@edu.wods.pl

27 PATALITA DANUTA
poniedziałek, czwartek 9.00-11.00 zgodnie z planem librus, danuta.patalita@wp.pl

28 POGODA MIRELA piątek 8.00-12.00 zgodnie z planem librus

29 STANIEK DOROTA
wtorek, czwartek,          

poniedziałek, środa, piątek                             

17.00-18.00, 

11.00-12.00 zgodnie z planem

whatsapp, dorsta@onet.pl, 

501071616

30 WIJA ROBERT
piątek 9.00-14.00 zgodnie z planem

librus, robert.wija@wp.pl ,tel 

603 843 330

31 WOJS MONIKA
poniedziałek,  środa,  piątek,   

wtorek, czwartek

11.00-12.00, 

17.00-18.00 zgodnie z planem librus

32
WOLAŃCZYK 

SŁAWOMIR poniedziałek 9.00-10.00 zgodnie z planem librus

33
ŻAK ALEKSANDRA

poniedziałek                                     

środa                                                     

piątek

14.00-15.00, 

10.00 -12.00, 

10.00 -11.00 zgodnie z planem

librus, whatsapp, 

ortografia78@onet.pl
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