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Ośrodek Sportu i Rekreacji 

miasta stołecznego Warszawy 

w Dzielnicy Włochy 

Tłumacz języka migowego jest dostępny na miejscu po zgłoszeniu 

z 3 dniowym wyprzedzeniem. 
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Czym jest Ośrodek Sportu i Rekreacji  

Dzielnicy Włochy 

W Ośrodku Sportu i Rekreacji dzielnicy Włochy 

odbywają się zajęcia i imprezy 

sportowo-rekreacyjne. 

Ośrodek udostępnia obiekty sportowe na przykład 

do zorganizowania zawodów sportowych lub imprez. 

Obiekt sportowy to na przykład boisko do piłki nożnej 

albo hala sportowa. 

W Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Włochy jest dostępna 

pływalnia i hale sportowe. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Włochy ma również swoje 

zewnętrzne boiska sportowe w Parku imienia Marka Kotańskiego. 

Co możesz zrobić w Ośrodku Sportu i 

Rekreacji Dzielnicy Włochy 

• Na basenie możesz skorzystać z jacuzzi, 

sauny, zjeżdżalni, basenu sportowego 

i rekreacyjnego. 

Basen rekreacyjny to taki basen, w którym można się bawić  

i odpoczywać. 

• Na hali sportowej możesz skorzystać z boiska do koszykówki, 

halowej piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki i korfballu. 

Korfball to gra zespołowa. 
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W korfball gra się na boisku do piłki nożnej, 

ale rzuca się piłką do kosza. 

Korfball to sport, w którym kobiety grają 

z mężczyznami. 

• W Parku Marka Kotańskiego możesz skorzystać z boiska do 

koszykówki, piłki nożnej i siatkówki plażowej. 

Adres 

Siedziba Ośrodka Sportu i Rekreacji 

Dzielnicy Włochy 

ul. Gładka 18 

02-172 Warszawa 

Zewnętrzne boiska sportowe 

ul. 1 Sierpnia w Parku Marka Kotańskiego w Warszawie 

Wskazówki dojazdu: 

• Najbliższy przystanek tramwajowy: Hynka 

• Najbliższy przystanek autobusowy: Hynka 

Kontakt 

Numer telefonu do sekretariatu: 22 609 01 40 

Po połączeniu wpisz na klawiaturze telefonu 

numer 123. 
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Numer telefonu do recepcji: 22 609 01 40 

Po połączeniu wpisz na klawiaturze telefonu numer 106. 

Na ten numer telefonu możesz wysłać wiadomość SMS:  

533 706 700 

Adres mailowy: sekretariat@osirwlochy.waw.pl 

Godziny pracy 

Od poniedziałku do piątku 

od godziny 6:00 do 22:00 

W sobotę i w niedzielę 

od godziny 8:00 do 22:00 

Więcej informacji dla osób 

z niepełnosprawnościami: 

sprawdź deklarację dostępności Ośrodka Sportu  

i Rekreacji Dzielnicy Włochy  

mailto:sekretariat@osirwlochy.waw.pl
https://www.osirwlochy.waw.pl/deklaracja-dostepnosci/
https://www.osirwlochy.waw.pl/deklaracja-dostepnosci/
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