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Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz 

Miasta Stołecznego Warszawy 

Tłumacz języka migowego jest dostępny online. 
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Czym jest Ośrodek Sportu i Rekreacji dzielnicy 

Żoliborz 

W Ośrodku Sportu i Rekreacji dzielnicy Żoliborz 

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 placówkach Dzielnicowego Ośrodku Sportu i Rekreacji są dostępne 

między innymi baseny, sauny, boiska piłkarskie oraz skatepark, który 

zimą zamienia się w lodowisko. 

Skatepark to miejsce do uprawiania sportów 

ekstremalnych. 

W skateparku jeździ się na przykład na deskorolkach, 

hulajnogach lub rolkach. 

Co możesz zrobić w Ośrodku Sportu i Rekreacji 

dzielnicy Żoliborz 

• Możesz wziąć udział w imprezach 

sportowo-rekreacyjnych. 

• Możesz wziąć udział w zajęciach, 

takich jak na przykład: aqua aerobik, 

gimnastyka dla seniorów, fitness. 

• Możesz popływać w basenie lub skorzystać z jacuzzi. 
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• Możesz obejrzeć mecze i rozgrywki sportowe. 

• Możesz poćwiczyć na siłowni. 

• Możesz skorzystać z sauny. 

• Możesz skorzystać z usługi odnowy biologicznej. 

Odnowa biologiczna to zabiegi zapewniające 

regenerację oraz wypoczynek na przykład masaż. 

• Możesz skorzystać ze skateparku. 

• Zimą możesz pojeździć na łyżwach po lodowisku. 

• Możesz kupić bilet wstępu lub karnet na zajęcia. 

• Możesz zorganizować zawody sportowe. 

• Możesz wynająć tor pływacki na basenie, boiska piłkarskie, salę 

fitness. 

• Możesz wynająć powierzchnię reklamową, handlową, usługową 

lub gastronomiczną, po to żeby się zareklamować czy coś sprzedać. 

Adres 

ul. Potocka 1 

01-652 Warszawa 

Wskazówki dojazdu 

• Najbliższy przystanek tramwajowy: Marymont-Potok 

• Najbliższy przystanek autobusowy: Drohicka
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Kontakt 

Numer telefonu: 22 832 45 50 

Adres mailowy: mailto:sekretariat@osir-zoliborz.waw.pl 

Godziny otwarcia  

• Ośrodek Sportu i rekreacji: 

codziennie 

w godzinach od 6:00 do 23:00 

• Sekretariat: 

od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8:00 do 16:00 

Więcej informacji dla osób 

z niepełnosprawnościami: 

sprawdź link do deklaracji dostępności Ośrodka Sportu i 

Rekreacji Dzielnicy Żoliborz 
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