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Centrum Sportu Wilanów 

Miasta Stołecznego Warszawy 

Na miejscu jest dostępna winda basenowa. 

Na miejscu jest dostępny wózek inwalidzki basenowy.  



 

 2 

Czym jest Centrum Sportu Wilanów 

W Centrum Sportu Wilanów odbywają się zajęcia 

i zawody sportowe oraz imprezy sportowo-rekreacyjne. 

W Centrum Sportu Wilanów pracują trenerzy 

i instruktorzy różnych sportów. 

Dzięki temu zajęcia i wydarzenia sportowe są profesjonalnie 

prowadzone. 

Centrum Sportu Wilanów znajduje się w trzech miejscach na terenie 

dzielnicy: 

• siedziba główna i obiekt sportowy: ul. Wiertnicza 26a 

• obiekt sportowy: ul. Gubinowska 28/30 

• obiekt sportowy: ul. Uprawna 9/17. 

Centrum Sportu Wilanów dba o swoje obiekty sportowe i zarządza nimi. 

Centrum Sportu Wilanów współpracuje z różnymi organizacjami 

i instytucjami zajmującymi się sportem. 

Co możesz zrobić w Centrum Sportu Wilanów 

• możesz wziąć udział w zajęciach z nauki pływania dla 

dzieci i dorosłych 

• możesz popływać w basenie 

• zimą możesz pojeździć na łyżwach na lodowisku 

• możesz skorzystać z jacuzzi albo z sauny czy łaźni 

parowej 

• możesz zagrać w tenisa stołowego 
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• możesz zagrać w ricocheta. Ricochet to gra, do której 

będziesz potrzebował piłki i rakiety do jej odbijania. 

Gra polega na odbijaniu piłki od ścian i sufitu. 

Co możesz załatwić w Centrum Sportu Wilanów 

• możesz wynająć halę sportową 

• możesz poprosić o założenie lub zdjęcie wykładziny podłogowej na 

imprezę, którą organizujesz w hali sportowej 

• możesz wynająć salę konferencyjną 

• możesz wynająć stół do tenisa stołowego albo pomieszczenie 

do gry w ricocheta 

• możesz wynająć różne boiska, które znajdują się na zewnątrz 

hal sportowych 

• możesz zorganizować imprezę sportowo-rekreacyjną 

• możesz wynająć powierzchnię reklamową na swoją reklamę, 

którą chcesz pokazać 

• możesz przynieść swoje ulotki reklamowe 

• możesz zorganizować imprezę urodzinową na sportowo. 

Większość z tych rzeczy będziesz mógł zrobić 

za dodatkową opłatą. 

Jeśli jesteś zainteresowany jej wysokością, zadzwoń 

i zapytaj o nią. 
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Adres głównej siedziby 

Centrum Sportu Wilanów 

ul. Wiertnicza 26A 

02-952 Warszawa 

Wskazówki dojazdu 

Najbliższy przystanek autobusowy: Wilanów 

Kontakt 

Numer telefonu: 22 885 00 60 

Adres mailowy: csw@wilanow.pl 

Godziny pracy 

Od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 6:00 do 22:00 

W sobotę i niedzielę 

w godzinach od 8:00 do 22:00

mailto:csw@wilanow.pl
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Więcej informacji dla osób 

z niepełnosprawnościami: 

sprawdź deklarację dostępności Centrum Sportu 

Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy 

https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/
http://www.arasaac.org/
http://www.arasaac.org/
http://centrumsportuwilanow.pl/deklaracja-dostepnosci
http://centrumsportuwilanow.pl/deklaracja-dostepnosci
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