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OBIEKTY OSIR 
Średzki Park Wodny  

Średzki Aquapark jest obiektem oddanym do użytku we wrześniu 2012 r. przez Gminę Środa 

Śląska. Basen jest obiektem użyteczności publicznej przeznaczonym do poprawy kondycji 

fizycznej mieszkańców. Wyposażony jest w nieckę sportową, basen rekreacyjny, jacuzzi, 

brodzik, zjeżdżalnię o długości 47 m, sauny (fińska, aromatyczna, parowa oraz infrared), 

gabinet odnowy biologicznej i gabinet kosmetyczny, siłownię, restaurację i sklep sportowy. 

W ofercie znajduje się także klimatyzowana sala konferencyjna. 

 

Centrum Sportu i Rekreacji  

Centrum jest obiektem oddanym do użytku we wrześniu 2015 r. przez Gminę Środa Śląska. 

Kompleks sportowy jest obiektem użyteczności publicznej. Posiada dwa boiska ze sztuczną 

trawą w tym jedno pełnowymiarowe, kort tenisowy o nawierzchni poliuretanowej oraz sztuczne 

lodowisko - uruchamiane w okresie zimowym. Poza tym posiada budynki gospodarcze 

i socjalne oraz duży parking.  

Po przeprowadzonych inwestycjach w latach poprzednich mających na celu poprawę 

funkcjonalności - obiekt spełnia swoje podstawowe zadania i cieszy są dużym 

zainteresowaniem szczególnie w okresie zimowym i wiosennym ze strony klubów sportowych, 

stowarzyszeń i lokalnej społeczności. Jest wynajmowany komercyjnie - gdzie w okresie 

przygotowawczym, z uwagi na wysoką jakość sztucznej trawy, odbywały treningi i mecze 

sparingowe zespołów z extraklasy (Śląska Wrocław) i pierwszej ligi (Miedzi Legnica, GKS 

Katowice).  

Centrum jest także idealnym miejscem na organizację wiosenno – letnich festynów, eventów 

firmowych oraz turniejów. Rozległy teren parkingu wykorzystywany jest np. pod dmuchane 

urządzenia rekreacyjne dla dzieci oraz ogródek gastronomiczny. 

 

Boisko do piłki plażowej  

Boisko do piłki plażowej jest elementem CSiR, zostało oddane do użytku w maju 2015 r. Jest 

obiektem użyteczności publicznej cieszącym się dużym zainteresowaniem ze strony 

mieszkańców gminy w okresie letnim. 

 

Stadion Miejski i korty ceglane do tenisa przy ul. Konstytucji 3-go Maja 

Stadion Miejski posiada: pełnowymiarowe trawiaste boisko do piłki nożnej, bieżnię z tartanu, 

rozbieg do skoku w dal oraz widownię. 

Przy stadionie zlokalizowane są także dwa ziemne korty tenisowe z nawierzchnią z mączki 

ceglanej. Korty zostały wyremontowane, dzięki czemu, są tam organizowane turnieje.  

 

Boisko z naturalną trawą  

Boisko przy Akwenie Kajaki spełnia normy DOZPN. Jest idealnym miejscem na treningi 

piłkarskie w okresie letnim. 
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Przystań na Kajakach  

W okresie wiosenno – letnim na Przystani działa wypożyczalnia rowerów i kajaków wodnych. 

Cieszy się ona dużym zainteresowaniem ze względu na atrakcyjne położenie akwenu.  

 

Hala Sportowa przy ul. 1-go Maja 4  

Hala jest obiektem wykorzystywanym do prowadzenia działalności sportowo – rekreacyjnej na 

użytek szkół, stowarzyszeń kultury fizycznej oraz osób fizycznych i zakładów pracy. Łączna 

powierzchnia parkietu wynosi 307,57 m2. Mogą być na niej organizowane rozgrywki sportowe 

w takich dyscyplinach jak: siatkówka, koszykówka oraz halowa piłka nożna.  

 

Orlik przy ul. Mostowej  

Orlik jest dzierżawionym kompleksem sportowym, znajdującym się przy ul Mostowej 

w Środzie Śląskiej. W jego skład wchodzi: sztucznie boisko, boisko wielofunkcyjne oraz 

pomieszczenia socjalne (szatnie, toalety, pomieszczenie biurowe dla animatorów). Jest 

wykorzystywany głównie przez dzieci i młodzież oraz zorganizowane grupy sportowe. Co roku 

zatrudniany jest animator sportu, który na zlecenie OSiR prowadzi zajęcia sportowe z dziećmi 

i młodzieżą. 


