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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Teresa Zaleńska – Sak składa 
roczne sprawozdanie z działań jednostki, które zostały zrealizowane w 2018 r. i miały 
na celu realizację działań statutowych ośrodka, a także zaspakajanie potrzeb lokalnej 
społeczności w dziedzinie aktywnego zagospodarowania czasu wolnego dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych, jak również  przedstawienie możliwości różnorodnych 
propozycji wykorzystania czasu wolnego, które rozwijają zainteresowania sportowe, 
rekreacyjne i turystyczne. 

Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji należy w 
szczególności utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej, rozwijanie 
usług w zakresie sportu
i rekreacji oraz administrowanie następujących obiektów sportowych:
 hala sportowa,
 hala zapaśnicza, 
 kryta pływalnia, 
 stadion miejski,
 korty tenisowe, 
 boiska treningowe przy kortach, 
 kompleks boisk sportowych ORLIK 2012, 
a także takich obiektów jak: Punkt Informacji Turystycznej we Włodawie i w 
Okunince, szalet miejski (10000 osób, które w 2018 r. skorzystały z obiektu), siłownie 
zewnętrzne zlokalizowane na terenie ośrodka i przy zbiorniku Okopiec, przystań 
kajakowa na rzece Włodawka.                 

W 2018 r. dzięki kompatybilnej współpracy organów kierowniczych i 
pracowników ośrodka zostało zrealizowanych dwadzieścia imprez o charakterze 
sportowego współzawodnictwa drużynowego lub indywidualnego, spływ kajakowy 
rzeką Bug, wyjazd turystyczny (Hiszpania), zajęcia dla dzieci szkół podstawowych w 
czasie ferii i wakacji, zajęcia na basenie w ramach cyklicznie obchodzonych świąt z 
okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka i Mikołajek, Targi Edukacyjne, akcje „Polska Biega”, 
prowadzone są szkółki tenisa stołowego, pływacka,piłkarska i zajęć gimnastycznych. 
Na obiektach sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbywały się 
również imprezy sportowe organizowane przez Włodawski Szkolny Związek 
Sportowy, MLKS Włodawianka oraz MLUKS ZAPASY. 

Największym zainteresowaniem cieszyły się imprezy sportowe organizowane 
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, które rozpoczęły się już w listopadzie 2017 
roku. Rozgrywki Ligi Koszykówki w której udział wzięło cztery  drużyny:BASKET 
Włodawa,MOSiR OLDBOY Włodawa, I LO Włodawa,AWANCHARD II LO 
Włodawa .Rozgrywki młodzieżowej „Ligi Siatkówki”, w której udział wzięło pięć 
drużyn szkół średnich z terenu powiatu włodawskiego (I LO Włodawa 2 drużyny, 
ZSCKR Korolówka, Hutnik Hańsk, PG Urszulin,Modrzewiak) oraz „Ligi Siatkówki 
Mężczyzn do której zgłosiły się drużyny skupiające grupy zawodowe oraz pasjonatów
tej dyscypliny sportowej (Nadleśnictwo Włodawa, PSP Włodawa, Aviko Hańsk, 
Młode Wilki,Bug Hanna). Rozgrywki trwały do marca 2019 r., a mecze rozgrywane 



były w systemie „każdy z każdym” w celu wyłonienia najlepszej drużyny, a także 
integracji różnych środowisk, grup społecznych i zawodowych.

Mając na uwadze promocję zdrowego i aktywnego trybu życia, a także 
wykorzystując obiekty krytej pływalni, MOSiR Włodawa ogłosił kolejną edycję 
konkursu wyłaniającego najlepszego „pływaka” 2018 roku. Akcja „Superpływak 
2018” trwała od początku stycznia do końca lutego, a udział w niej wzięło 12 osób 
(mężczyzn i kobiet), które w zależności od posiadanych umiejętności, predyspozycji 
zdrowotnych oraz czasu korzystały z pływalni pokonując kolejne odcinki basenu 
różnymi stylami pływackimi. Rekordzista i jednocześnie zwycięzca akcji przepłynął 
dystans 200100 m w ciągu 59 dni (średnio w wodzie przebywał około 3 godzin).

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Grupa Włodawa Biega włączając się do akcji
26Finału WOŚP.
 zorganizowała I Włodawski Bieg WOŚP w biegu uczestniczyło około 30 osób. Celem 
organizacji biegu było promowanie zdrowego stylu życia,oraz wspieranie WOŚP.

          Kolejna impreza mająca charakter sportowej rywalizacji miała miejsce na 
początku stycznia. Powiatowe IGRZYSKA DZIECI
Włodawski Szkolny Związek Sportowy na obiektach MOSIR-u zorganizował 
Powiatowe IGRZYSKA DZIECI (rocznik 2005 i młodszych) i IGRZYSKA MŁODZIEŻY 
SZKOLNEJ (rocznik 2004-2002) w DRUŻYNOWYM TENISIE STOŁOWY dziewcząt i 
chłopców. W Igrzyskach ogółem udział wzięło 36 zawodników z 9 szkół (SP Nr 2 
Włodawa Nr 3 Włodawa, SP Wola Wereszczyńska, SP Żuków, SP Wytyczno, SP 
Wyryki, Gimnazjum Nr 1 Włodawa, Gimnazjum Nr 2 Włodawa, Gimnazjum w 
Urszulinie) , spośród których po zaciętych zmaganiach wyłonieni zostali zwycięzcy, 
zdobywając tym samym awans do finałów rejonowych, a także motywację do 
kontynuacji i dalszego rozwoju umiejętności oraz pasji sportowych. 
     

2 maja 2018 r. po raz drugi we Włodawie został zorganizowany „Turniej 
Sprawnościowy Zakładów Pracy”, w którym udział wzięło jedenaście drużyn 
reprezentujących włodawskie zakłady pracy oraz instytucje (Urząd Miasta, Specjalny 
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Zakład Karny, Zespół Szkół Zawodowych i II LO we 
Włodawie, Straż Graniczna, Włodawski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji, Szkoła Podstawowa Nr 3, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej, Nadleśnictwo Włodawa, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej). Rywalizacja pomiędzy uczestnikami turnieju trwała prawie trzy godziny,
w czasie których do pokonania był tor z 14 różnymi przeszkodami. Impreza miała 
charakter sportowo - rekreacyjny z elementami zdrowej rywalizacji oraz integrujący 
różne grupy zawodowe.MOSiR zapisał Turniej do kalendarza cyklicznych imprez 
organizowanych przez ośrodek.



       10 maja w hali sportowej MOSiR odbył się kolejny turniej - II Integracyjny Turniej
w Bocci, którego organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy "SOSW - Włodawa" 
działający przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Ks. J. 
Twardowskiego we Włodawie.W turnieju udział wzięło sześć zespołów (Warsztaty 
Terapii Zajęciowej we Włodawie, Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno- 
Pedagogicznej w Chełmie, Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Przystań" we Włodawie, 
Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie, Zespół Szkół nr 4 w Lublinie, Specjalny 
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie), spośród których w wyniku 
rywalizacji przebiegającej na bardzo wysokim poziomie oraz wielu pozytywnych 
wrażeń wyłoniony został zwycięzca. Turniej miał na celu integrację środowiska osób o
specjalnych potrzebach szkolno - wychowawczych oraz przedstawienie propozycji 
wykorzystania czasu wolnego osób dotkniętych niepełnosprawnością w różnym 
stopniu.

Kolejna majowa impreza to Akcja "Polska Biega" 2018
Słoneczna pogoda, rekordowa frekwencja, wspaniała atmosfera wśród uczestników! 
Tak najkrócej można opisać bieg w ramach akcji POLSKA BIEGA, który odbył się 28 
maja 2018 r. po raz pierwszy przy zbiorniku„Okopiec”.Uczestnicy mieli do pokonania 
dystans 3050m(5 okrążeń po 610m) ale każdy z uczestników pokonał dystans według 
własnego uznania i możliwości. Frekwencja przerosła wszelkie oczekiwania 
organizatorów. Na starcie stawiło się 280 biegaczy. Tegoroczna akcja przebiegała pod 
hasłem BIEGANIE TO U NAS RODZINNE. Największą grupę biegaczy, jak co roku była 
młodzież włodawskich szkół wraz z opiekunami. Wszyscy uczestnicy po zakończonym 
biegu otrzymali pamiątkowy dyplom, wodę oraz słodki poczęstunek aby móc 
zregenerować swoje siły. Akcja Polska Biega jest to ogólnopolska impreza mająca na 
celu popularyzację biegania jako formy rekreacji fizycznej,propagowanie zdrowego 
stylu życia wśród mieszkańców regionu.

W czerwcu na boisku piłkarskim Orlik odbyły się dwa turnieje piłki nożnej dzieci szkół
podstawowych – Turniej piłkarski z okazji Dnia Dziecka, w którym uczestniczyło 43 
zawodników oraz Turniej Dzikich Drużyn na zakończenie roku szkolnego, w którym 
udział wzięły trzy drużyny. Główny cel organizacji obu imprez to wzbudzanie i 
rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dzieci, popularyzacja gry w piłkę nożną, 
doskonalenie posiadanych i zdobywanie nowych umiejętności w dziedzinie tej gry 
oraz wpajanie wśród młodych adeptów zasad „fair play” w rywalizacji sportowej.

We wrześniu, natomiast został zorganizowany turniej piłki nożnej „Dzikich Drużyn” 
na sportowe rozpoczęcie roku szkolnego, którego cele związane były z popularyzacją 
i rozwijaniem zainteresowań młodych sportowców.

         Sztandarową imprezą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji od XIX lat jest 
„Bieg Sobiborski”, który w 2018 r. odbył się 14 października. Tegoroczny Bieg był 



szczególny ponieważ w 2018 r. przypada 75 rocznica ucieczki więźniów z 
niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Sobiborze.W biegu 
głównym (dystans 12 km) udział wzięło 125 uczestników , natomiast w biegach 
szkolnych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie) 350 
uczestników. Charakter imprezy to nie tylko współzawodnictwo sportowe, ale przede
wszystkim swoista lekcja historii upamiętniająca wszystkie ofiary hitlerowskiego 
obozu zagłady w Sobiborze. Kolejna edycja Biegu przyciągnęła zainteresowanie wielu
osób z województwa lubelskiego, a nawet z całej Polski (Toruń, Warszawa, Mińsk 
Mazowiecki). MOSiR Włodawa organizując Bieg Sobiborski zachęca amatorów 
biegania oraz sportowców do czynnego udziału w propagowaniu zdrowego i 
aktywnego stylu życia oraz do odwiedzania miejsc o znaczeniu historycznym. 
Przygotowanie imprezy wymagało ogromnego wkładu pracy wszystkich pracowników
ośrodka. Zarówno osób odpowiadających za promocję, sprawy organizacyjne, 
logistyczne i techniczne jak również pracowników fizycznych odpowiedzialnych za 
zabezpieczenie i przygotowanie trasy biegu głównego i biegów szkolnych oraz 
pozostałego zaplecza (punktu medycznego, namiotu biura zawodów, stoiska 
gastronomicznego, namiotu z medalami, nagrodami i pucharami, sanitariatów, koszy 
na odpady komunalne, itd.).

W okresie jesienno – zimowym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji cyklicznie 
organizuje turnieje, igrzyska i rozgrywki dla dzieci i młodzieży szkolnej, które 
rozwijają zainteresowania
w dziedzinie sportu i rekreacji. Organizowane są m.in. Indywidualne Igrzyska Szkół 
Podstawowych oraz Gimnazjada Dziewcząt i Chłopców w Tenisie Stołowym, 
Mistrzostwa Powiatu Włodawskiego w Pływaniu Szkół Ponadgimnazjalnych, 
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej, które każdorazowo przyciągają zainteresowanie 
sporej liczby uczestników oraz kibiców. Turnieje o charakterze cyklicznym 
organizowane są również dla osób dorosłych, które od wielu lat interesują się grą w 
piłką siatkową czy koszykową. Organizowana Liga Siatkówki i Liga Koszykówki 
przyciągnęła wielu amatorów tych dyscyplin sportowych. W przeciągu dwóch 
miesięcy drużyny miały możliwość systematycznych spotkań i integracji zespołowej, 
czego wynikiem były bardzo zacięte i emocjonujące mecze. Gry zespołowe są 
najlepszą formą edukacji pewnych zachowań dotyczących współdziałania dążącego 
do osiągnięcia najwyższych wyników, w tym wypadku – wygranej z drużyną 
przeciwną z zachowaniem zasad zdrowej rywalizacji sportowej. 

Oprócz imprez o charakterze sportowo – rywalizacyjnym MOSiR Włodawa 
wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności z propozycją wykorzystania 
czasu wolnego w sposób poznawczy. Organizowane przez ośrodek spływy kajakowe i
turystyczne wyjazdy  (Hiszpania), stwarzają doskonałe warunki wypoczynku, zmiany 
otoczenia, zdobywaniu doświadczeń poznawczych, krajoznawczych i turystycznych,
a także integracji różnych środowisk etnicznych, kulturowych, zawodowych i 



społecznych.
   
       Pierwszy spływ kajakowy odbył się 30 czerwca,  rzeką Bug (Włodawa-Pawluki 17 
km), Zbiórka uczestników o godz. 9.00 na parkingu MOSiR Włodawa. Omówienie 
spraw organizacyjnych, instruktaż poruszania się po rzece granicznej, przejście na 
miejsce rozpoczęcia spływu (pomiar wody na rzece Bug). Spływ rzeką na odcinku ok 
17 km przebiegający wzdłuż granicy. Na całej długości trasy przewidziane dwie 
przerwy na odpoczynek. Po dopłynięciu do miejscowości Pawluki organizacja pikniku 
sportowo – rekreacyjnego, ognisko, kiełbaski. Powrót na parking MOSIR-u.W spływie 
uczestniczyło 30 osób. 

      Kolejny spływ kajakowy 28.07.2018 
Zew Natury to nie tylko koncerty, warsztaty, konkursy, ale także trochę sportu i 
mnóstwo dobrej zabawy. W trakcie tegorocznego festiwalu uczestnicy mieli 
możliwość sprawdzenia swoich sił i umiejętności na zorganizowanym przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie spływie kajakowym pod hasłem "Kajakiem 
po Bugu". Doskonale wszyscy wiemy, że kajakarstwo to doskonała forma aktywnego 
wypoczynku, zapoznanie z przyrodą oraz walorami turystyczno – krajoznawczymi. 
Nasi uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z tą piękną przyrodą i dziką, rwącą 
rzeką "Bug" pokonując dystans 10 km (z Trójstyku granic do pomiaru wody we 
Włodawie) w niecałe 2 godziny. 

Przygotowanie spływu kajakowego wymaga każdorazowo bardzo dużego 
zaangażowania pracowników ośrodka, odpowiedzialnych za promocję, sprawy 
organizacyjne i logistyczne (zgłoszenie do odpowiedniej placówki Straży Granicznej, 
przemyślany wybór długości trasy rajdu
i spływu, zaplanowanie przerw w dogodnych miejscach, organizacja pikniku i 
posiłku), a także sprawy techniczne (przygotowanie i dowóz sprzętu, czynności 
porządkowe).

Zważając na duże zainteresowanie wyjazdami zagranicznymi w okresie 
wakacyjnym i urlopowym,  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z grupą 
podróżników „Voyager” działającą przy MOSiR Włodawa, której przewodniczy pan 
Jacek Chęć postanowiła zorganizować wyjazd do Hiszpanii(Costa De Sol) Tygodniowy 
wyjazd zaplanowano na początek czerwca.50 uczestników w cenie wycieczki miało 
zagwarantowany transfer z Włodawy na lotnisko,  zakwaterowanie w trzy 
gwiazdkowym hotelu, całodzienne wyżywienie (all inclusive), ale przede wszystkim 
magiczne krajobrazy z piaszczystymi plażami, krystaliczną wodą.

Grupa podróżników „Voyager” została założona 25.10.2016 r. i obecnie liczy 50 
członków, którzy postanowili poszerzyć swoje horyzonty krajoznawcze i kulturowe.



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zauważając potrzeby społeczności miasta w 
kwestii zagospodarowania czasu wolnego od zajęć szkolnych dla dzieci szkół 
podstawowych organizuje cyklicznie w czasie ferii zimowych i wakacji zajęcia o 
bardzo zróżnicowanej formie. 

W tym roku akcja „Ferie z MOSiR-em”„ w których wzięło udział 80 dzieciaków 
z włodawskich szkół podstawowych. Podczas ich trwania pracownicy i instruktorzy 
ośrodka wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego (Mirosławem 
Włodarczykiem i Jarosławem Soroką) przygotowali mnóstwo atrakcji dla wszystkich 
uczestników .Na halach sportowych MOSiR prowadzone były zajęcia z piłki nożnej, 
tenisa stołowego, dzieci grały w gry i zabawy ruchowe, rozgrywały turnieje. Co drugi 
dzień odbywały się zajęcia na basenie. Każdy dzień kończył się obiadem oraz słodką 
niespodzianką.
W ramach zajęć organizowaliśmy:
1. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu-ognisko nad J.Glinki z pieczeniem 
kiełbasek.
2. Wyjazd do Aqua Parku w Chełmie
3. Wyjazd na sztuczne lodowisko do Lublina
4. Dwa wyjścia do kina na film „Paddington II” oraz „O czym szumi las”
5.Spotkanie z Panem Waldemarem Makarewiczem z Komendy Powiatowej Straży 
Pożarnej we Włodawie-pogadanka na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego 
na feriach. 
Nagrodą dla nas były zadowolone dzieciaki krzyczące, że to najfajniejsze ferie w ich 
życiu.

W czasie zajęć organizowanych w ramach akcji „Wakacje z MOSiR’em”program 
był bardzo bogaty i zróżnicowany ze względu na dofinansowanie, które Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał na ten cel z Urzędu Miasta.
W ciągu dziewięciu tygodni Wakacji z proponowanych zajęć, rajdów i wyjazdów 
wycieczkowych korzystało codziennie (poniedziałek - piątek) od 40 do 50 
uczestników w wieku 7 – 15 lat. Dzieci pod opieką wykwalifikowanej kadry 
instruktorów mogły korzystać z obiektów ośrodka, rajdów rowerowych nad Jezioro 
Glinki i Jezioro Białe, które odbywały się 1 – 2 razy w tygodniu w zależności od 
warunków atmosferycznych. Organizowane były dwa wyjazdy dydaktyczne do 
Poleskiego Parku Narodowego, w czasie których, pod bacznym okiem przewodnika 
uczestnicy mogli zapoznać się z osobliwościami przyrodniczymi znajdującymi się na 
ścieżce edukacyjnej „Dąb Dominik” i ścieżce „Żółwik”, zwiedzić Ośrodek Dydaktyczno 
– Muzealny w Starym Załuczu oraz Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt. Podczas zajęć 
prowadzonych na obiektach ośrodka dzieci codziennie miały możliwość korzystania z 
kompleksu boisk Orlik 2012, hali sportowej i zapaśniczej oraz basenu, co zapewniało 
odpowiednią dawkę ruchu na świeżym powietrzu, pozytywnej energii oraz zasad 
zdrowego współzawodnictwa w grach zespołowych.
Największym zainteresowaniem cieszyły się wycieczki wyjazdowe m.in. do Bałtowa i 



Aquaparku w Lublinie.
W czasie wycieczki do Bałtowa dzieci mogły przenieść się w świat dinozaurów w 
JuraParku, poznać świat podwodnego życia ogromnych gadów w Prehistorycznym 
Oceanarium, poznać dzieje życia na Ziemi w Muzeum Jurajskim, zapoznać się z 
„dolną częścią” bałtowskiego Zwierzyńca, w której króluje różnobarwny świat 
ptaków i liczne ssaki (kuce, osły, zabawne małpki makaki i przesympatyczne 
surykatki), zwiedzić 60 ha obszar Zwierzyńca Górnego z pokładu amerykańskiego 
schoolbusa, gdzie mieszka kilkadziesiąt gatunków zwierząt zarówno tych rodzimych 
jak i egzotycznych przedstawicieli z innych kontynentów. Walor edukacyjny tego 
wyjazdu to „Polska w Miniaturze”, obszar o powierzchni ok. 1 ha w kształcie mapy 
Polski, na którym znalazło się 48 miniatur zamków i pałaców znajdujących się w 
granicach naszego kraju. Oprowadzający naszą wycieczkę przewodnik przybliżył 
dzieciom interesujące wydarzenia, legendy i postacie historyczne związane z danymi 
obiektami.Uczestnicy wycieczki mogli również przenieść się w świat magii, czarownic 
i wiedźm w wiosce czarownic Sabatówce. Zwieńczeniem wycieczki był pobyt w 
McDonald’s w Lublinie, z którego dzieci najbardziej były zachwycone….bo to co 
zakazane i niezdrowe najbardziej smakuje! A chodzi przecież o zadowolenie naszych 
pociech. Wyjazd do Aquaparku w Lublinie w czasie wakacyjnych upałów był 
wybawieniem, chwilą relaksu i zwariowanych zabaw w wodzie. Do dyspozycji dzieci 
były 2 zjeżdżalnie rurowe o długości 45 i 72 m, zjeżdżalnia płaszczyznowa, wodny 
plac zabaw w kształcie statku pirackiego oraz rwąca rzeka prowadząca na zewnątrz 
obiektu. W drodze powrotnej aby wykorzystać niezniszczalne pokłady energii 
naszych milusińskich skorzystaliśmy z linowego placu zabaw i rekreacji w Urszulinie. 
Wszyscy uczestnicy wyjazdu mieli zapewnioną ogromną dawkę ruchu i świetnej 
zabawy, o co przecież właśnie chodzi. Zadowolenie i radość dzieci.
W czasie organizowanych wyjazdów wszystkie dzieci miały zapewniony posiłek 
(danie obiadowe, zupa, suchy prowiant) oraz opiekę wykwalifikowanych opiekunów, 
instruktorów i przewodników.
Misją Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie było zapewnienie 
dzieciom szkół podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Włodawa aktywnego i 
atrakcyjnego wypoczynku w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, poznanie walorów 
krajobrazowych poprzez zabawę i wyjazdy regionu Polesia, województwa lubelskiego
i świętokrzyskiego.
Dnia 31 sierpnia nastąpiło oficjalne zakończenie WAKACJI Z MOSIR-EM. Dzieci zostały
zaproszone przez Pana Burmistrza na wieżę widokową włodawskiego Ratusza, aby 
podziwiać niecodzienne widoki panoramy miasta. Burmistrz Wiesław Muszyński i 
Dyrektor MOSiR Włodawa Teresa Zaleńska – Sak wręczyli uczestnikom WAKACJI Z 
MOSIR-EM pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki.

Zaszczepione zainteresowania sportowe są kontynuacją dalszego doskonalenia
umiejętności pod okiem wyszkolonej kadry instruktorskiej na zajęciach 
prowadzonych w szkółkach – Szkółka Tenisa Stołowego, Szkółka Pływacka, Szkółka 
Piłkarska i Sekcji Gimnastycznej. 



            Ogólnopolskie akcje sportowo – rekreacyjne są również wspierane przez 
MOSiR Włodawa, który w maju 2018 r. w ramach akcji „Polska Biega” pod hasłem 
„BIEGANIE TO U NAS RODZINNE”. 

Wykorzystując swoje obiekty i zaplecze personalne, ośrodek chętnie 
organizuje cyklicznie obchodzony Dzień Kobiet, Dzień Dziecka i Mikołajki w czasie 
których organizowane są zajęcia na pływalni w różnej formie dostosowane do wieku i
zainteresowań uczestników.

W 2018 r. liczba osób korzystających z pływalni to 41 077, natomiast z sauny 
skorzystało 2056 osób. Aktywnemu wypoczynkowi i poprawie kondycji fizycznej 
sprzyja również siłownia napowietrzna zlokalizowana na terenie ośrodka i przy 
zbiorniku Okopiec.

W marcu 2018 r. po raz drugi na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji odbyły się Targi Edukacyjne pod hasłem „Nauka naszą pasją ”, 
zorganizowane pod patronatem Starosty Włodawskiego i Burmistrza Włodawy. Były 
one organizowane we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza 
Kościuszki oraz Młodzieżowym Centrum Kariery we Włodawie. W Targach 
uczestniczyli przedstawiciele najważniejszych uczelni z województwa lubelskiego, 
którzy przedstawili ofertę proponowanych kierunków kształcenia oraz warunków 
rekrutacji na poszczególne wydziały. Uczniowie mogli zapoznać się z ofertą 
edukacyjną tych uczelni.

W okresie od marca do listopada realizowany był projekt Moje Boisko ORLIK 
2012, na którym animatorzy w godzinach popołudniowych organizowali aktywnie 
czas wolny dzieciom, młodzieży oraz dorosłym. Obiekt udostępniony był również 
grupom zorganizowanym
i stowarzyszeniom. 

Pod kierownictwem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji znajduje się 
również punkt Informacji Turystycznej we Włodawie i w Okunince, które realizują 
zadania związane z informowaniem osób odwiedzających nasze miasto i region o 
atrakcjach turystycznych, krajoznawczych i przyrodniczych, imprezach kulturalnych, 
bazie noclegowej i gastronomicznej jak również ofercie aktywnego wykorzystania 
czasu wolnego. W 2018 r.  z usług turystycznych (informacja, sprzedaż pamiątek, map
i folderów) punktu Informacji Turystycznej we Włodawie skorzystało 2098 turystów 
krajowych i zagranicznych, natomiast w Okunince w miesiącach lipiec - sierpień 178 
osób. W obu punktach Informacji Turystycznej jak również w Recepcji ośrodka 
funkcjonuje wypożyczalnia rowerów miejskich i kajaków, które w okresie letnim 
cieszą się ogromnym zainteresowaniem głównie rodzin z dziećmi.



W 2018 r. w wypożyczalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (Recepcja, 
Punkt Informacji Turystycznej we Włodawie i w Okunince) zostały podpisane 93 
umowy wypożyczenia 243 rowerów dla 281 osób (uwzględniając rowery z fotelikami 
dla dzieci) i 13 umów wypożyczenia 172 kajaków dla 388 osób (uwzględniając kajaki 
z dodatkowym siedziskiem dla dziecka), w tym roku w okresie zimowym ze 
względów atmosferycznych nie byliśmy wstanie zorganizować lodowiska, mimo to z 
wypożyczalni łyżew skorzystało 49 dzieci.  

      MOSiR posiada w trwałym zarządzie zbiornik „Okopiec” wraz z przyległym 
terenem, który został zagospodarowany pod kątem „miejsca atrakcyjnego 
wypoczynku rodzinnego”.Zbiornik został zarybiony, wycięto trzcinę,wykonano 
trzykrotne koszenie trawy, a także  według zaleceń pokontrolnych wykonana została 
wycinka drzew po zewnętrznej stronie zbiornika. Zarówno przy zbiornik „Okopiec” 
jak i przystani kajakowej na rzece Włodawka raz w tygodniu wykonywane są prace 
porządkowe, a trzy razy w sezonie koszenie korony zbiornika i przyległego terenu.      

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji mając w administracji kompleks boisk oraz 
stadion miejski jest zobowiązany do wykonywania niezbędnych zabiegów 
pielęgnacyjnych murawy boisk, które wymagają regularnego strzyżenia, 
nawadniania, nawożenia, wertykulacji, czesania, piaskowania i wsiewki traw, a także 
każdorazowo czynności porządkowych po imprezach sportowo – rekreacyjnych. Na 
kortach tenisowych wykonywana jest regularna ich regeneracja, odnawianie linii, 
wałowanie oraz chemiczna ochrona przed chwastami. 

W 2018 r. zostały wykonane prace konserwatorskie na krytej pływalni 
związane z całkowitą wymianą wody i gruntownym czyszczeniem niecki i plaży 
basenowej. Usuwane były również na bieżąco  wewnętrzne i zewnętrzne awarie na 
terenie wszystkich administrowanych obiektów.

Dyrektor MOSiR Włodawa

     Teresa Zaleńska - Sak


