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Ośrodek Sportu i Rekreacji 

miasta stołecznego Warszawy 

w Dzielnicy Mokotów 
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Czym jest Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Ośrodek Sportu i Rekreacji miasta stołecznego 

Warszawy w Dzielnicy Mokotów w skrócie OSiR 

Mokotów.  

OSIR Mokotów kieruje działalnością 4 ośrodków sportowych: 

• Kompleksu Sportowego przy ulicy Niegocińskiej 2A 

• Orlika przy ulicy Kazimierzowskiej 58 

• Orlika przy ulicy Chełmskiej 23 

• Kąpieliska przy Jeziorku Czerniakowskim 

OSiR Mokotów organizuje zajęcia, zawody i imprezy sportowe. 

Dzięki OSiR Mokotów mieszkańcy Mokotowa mogą uprawiać 

sport, dbać o swoją kondycję i zdrowie. 

Kompleks Sportowy przy ulicy Niegocińskiej 2A 

W Kompleksie Sportowym jest wiele możliwości uprawiania 

sportu. 

Jest tu pływalnia, hala sportowa i boiska na świeżym powietrzu. 

• Na pływalni możesz skorzystać z basenu 

sportowego, basenu rekreacyjnego i sauny. 

• W hali sportowej możesz skorzystać z boiska do 

siatkówki, koszykówki i piłki halowej, stołów do 

tenisa stołowego, stołów do Teqballa 
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• Na boiskach zewnętrznych możesz skorzystać 

z boiska do gry w piłkę nożną i piłkę ręczną, 

boiska do koszykówki i siatkówki, placu zabaw 

dla dzieci. 

Orlik przy ulicy Kazimierzowskiej 58 

Orlik to boisko na świeżym powietrzu. 

Na Orliku możesz skorzystać z: 

• boiska do koszykówki i siatkówki  

• boiska do piłki nożnej 

• stołu do tenisa stołowego 

• stołu do Teqballa 

• stołu do gry w szachy 

Orlik przy ulicy Chełmskiej 23 

Orlik to boisko na świeżym powietrzu. 

Na Orliku możesz skorzystać z: 

• boiska do siatkówki i koszykówki 

• boiska do piłki nożnej 

• bieżni do skoków w dal 
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Kąpielisko przy Jeziorku Czerniakowskim 

Przez cały rok możesz skorzystać z siłowni 

plenerowej. 

W lecie możesz skorzystać z: 

• plaży 

• kąpieliska 

• boiska do siatkówki 

Adres 

ul. Olkuska 3 lokal 16 

02-604 Warszawa 

Wskazówki dojazdu 

• Najbliższy przystanek tramwajowy: Park Dreszera 

• Najbliższy przystanek autobusowy: Park Dreszera 

Kontakt 

tel. 22 325 46 02  

https://bpzoliborz.pl/bpzoliborz/index.php/kontakt/
https://bpzoliborz.pl/bpzoliborz/index.php/kontakt/


“© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe. More 

information at https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/”. 

Autor piktogramów: Sergio Palao, źródło: arasaac.org – przecho 

Licencja: CC (BY-NC-SA), właściciel: rząd Aragonii (Hiszpania). 
5 

mail: recepcja@osirmokotow.waw.pl 

Kontakt do pracowników 

Link do kontaktu do pracowników 

Godziny pracy 

Od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00 

Więcej informacji dla osób 

z niepełnosprawnościami:  

sprawdź deklarację dostępności Ośrodek Sportu 

i Rekreacji miasta stołecznego Warszawy 

w Dzielnicy Mokotów 

https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/
http://www.arasaac.org/
http://www.arasaac.org/
mailto:recepcja@osirmokotow.waw.pl
https://www.osirmokotow.waw.pl/kontakt/
https://www.osirmokotow.waw.pl/deklaracja-zgodnosci/
https://www.osirmokotow.waw.pl/deklaracja-zgodnosci/
https://www.osirmokotow.waw.pl/deklaracja-zgodnosci/

